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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 
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Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

North Macedonia / Maqedonia Veriore     MK 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  30007 

(151)  30/11/2022 

(181)  14/07/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1279 

(732)  MIRATO S.P.A Strada Provinciale 

Est Sesia, 28064 Landiona, Novara, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  CLINIANS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3 Sapun;parfume, vaj eterik, kozmetikë, losion për flokë, pasta për dhëmbë 

 

 

 

(111)  28854 

(151)  07/04/2022 

(181)  29/07/2021 

(210)  KS/M/ 2011/820 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d 

Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SONA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  28847 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/595 

(732)  Seven spa, Via Fornacino 96, 10040 

Leinì, IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SEVEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 18 Çanta shpine për peshë;çantë shpine;çanta shkollore, çanta për mbajtjen e bebeve 

në supe, çanta, çanta për blerje;çanta udhëtimi dhe çanta udhëtimi  për gjëra 

personale;çanta dhe çanta udhëtimi sportive;çanta dore;çanta kampingu;çanta plazhi, çante 

shpine për ecje dhe alpinizëm, çante, valixhe e vogël, kuleta xhepi, kuletë, mbajtëse te 

çelësave, çanta për bel, valixhe, çadër, mbathje sportive, bastunët, valixhe për përdorim 

gjatë natës  , çanta kozmetike , çanta të thjeshta, çanta për ruajtjen e rrobave, çanta me 
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rrota, çanta shpine me rrota dhe valixhe me rrota. 

 

 

 

(111)  28855 

(151)  07/04/2022 

(181)  25/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/538 

(732)  KOLID INTERNATIONAL D.O.O. 

Maglajska 24, 11000 Beograd, RS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  Snikiriki 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   pasta (kejka);ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  28644 

(151)  18/03/2022 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1392 

(732)  Hyundai Motor Company 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; furgone (automjet); vetura sportive.   

 

 

 

(111)  28359 

(151)  06/10/2021 

(181)  25/01/2029 

(210)  KS/M/ 2019/71 

(591)  Ngjyrë kafe  

(732)  KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sagu, produkte që përmbajnë qumësht, 

posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, produktet e çokollatave, akullore, pralinet 

me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet 

prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të furrës së bukës dhe të brumit të 

ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, produkte tjera ushqimore dhe pije të 

gjitha llojesh.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  29076 

(151)  27/06/2022 

(181)  14/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/150 

(591)  E zezë, e verdh, e bardh 

(732)  Sevdije Krasniqi AGRO-VEZE N.T.P 

, Rr. Vëllezërit Fazliu, 10000 Prishtinë, , KS 

(740)    

 
 

(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; supa dhe produktet për 

përgatitjen e supave duke përfshirë preparatet për supa nga perimet dhe koncentrate të 

bujonëv edhe të gjitha ato që i përfshin klasa 29   

 

 

 

(111)  28831 

(151)  01/04/2022 

(181)  26/02/2029 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2019/210 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  ŠKODA INVESTMENT a.s. 

Evropská 2690/17, Dejvice 160 00 Praha 6  

, CZ 

(740)  Gazmend Pallaska "Pallaska & 

Asociates" L.L.C.  Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikalet e përdorura në industri, shkencë, fotografi, agrokulturë dhe 

pylltari;Rrëshira të paprocesuara artificiale, plastikat e paprocesuara;Plehra 

organike;Instrumentet për fikjen e zjarrit;Preparatet për kalitje dhe bashkim;Substanca 

kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore;Substanca për rrezitje/nxirje;Ngjitës dhe 

materiale ngjitëse për qëllime industriale, përveç atyre për vetura dhe kamionë;Ngjitës për 

materiale dhe plastika;Ngjitës për tapet;Ngjitës i shkrirë;Sprej ngjitës;Ngjitës strukturor, 

komponime mastike, shkopinjë ngjitës, të gjitha për qëllime industriale;Materiale ngjitëse 

për fashta kirurgjike;Ngjitës për postera reklamues;Ngjitës për tjegulla dhe fleta;Shirit 

ngjitës për qëllime industriale;Çimento në formën e ngjitësve për riparimin e artikujve të 

thyer;ngjitës me polimerë të epoksideve, të papërpunuara;Gumë në formën e ngjitësve dhe 

tretësve të çamçakëzave;Preparate për heqjen e ngjitësve;Sprejë frigoriferik (të 

ftohtë);Produkte kimike në formë shkume;Kompozime shkumuese;Sprej 

shkumues;Kompozime kimike për llaç, pllaka qeramike dhe lustrim prej 

porcelani;Kemikale për përdorim të përgjithshëm të prodhimit në pastrimin e 

komponentëve elektronik dhe paisjeve medicinale;Surfaktantë, agjentë sipërfaqësorë, 

përbërje kimike për modifikimin e karakteristikave sipërfaqësore të lëngjeve, shtresave dhe 

ngjyrave;Lëngjet për përdorim në transferimin e nxehtësisë, ftohjes, punimit dhe shpimit të 

metaleve, pastrimin e filmit, zhvillimin e gjurmës latente, prodhimin e pajisjeve mjekësore, 

pastrimi i pjesëve të eterës së thatë, pastrimi i linjave të oksigjenit të lëngët dhe oksigjenit 

të gaztë, përpunimit farmaceutik dhe kimik;Pastrues kimik dhe agjent tharje për pjesë 

elektronike, përbërës, nënshtresa, asamble, pjesë precize, optikë, optoelektronikë, 

komponente hapësinore, motorë avioni dhe avionë;indikatorët e sterilizimit, indikatorët 

kolorimetrik, letrat e trajtuara kimikisht, indikatorët e letrës së trajtuar kimikisht, përbërja 

kimike për aplikim në pëlhurë dhe veshje për lirimin e njollave, substancave për impregnim 

dhe mbarim të çdo materiali, komponime kimike për pastrimin e qilimave, pëlhurave dhe 

tapicerive;Komponime kimike për aplikim në pëlhurë, tapete, qilim dhe materiale të tjera 

për të penguar njollat dhe lëngjet;Kemikale për të siguruar efikasitetin e materialeve të ujit 

dhe të vajit, kemikate përfshirë kompozimet kimike për aplikim në sipërfaqe të ndryshme, 

materiale për të sprapsur yndyrat, vajrat dhe njollat, përzierje të lëngshme polimerike për t'u 

zbatuar në një sipërfaqe të shtypur për të bërë shtypjen më të sigurtë, produktet e fluoruara 

që ofrojnë mbrojtje ndaj ujit dhe njollat mund të përdoren në pëlhura të endura, lëkure dhe 

qilima prej najloni dhe polipropileni, mikrosfera qelqi të lidhura me një baze plastike të 

cilat, kur lidhen në një pëlhurë, sigurojnë pëlhurë me vetitë retroreflektuese që rrisin 

pamjen e natës të rrobave të bëra nga pëlhura, fluska qelqi për përdorim në 

prodhim;Agjentët e çaktivizimit të formës për përdorim në industrinë e betonit;Përgatitjet e 

lirimit të mykut;Ngjitëse për mbulim;Shtresë për veshje që përbëhet kryesisht nga një 

ngjitës polimer dhe një shtresë mbrojtëse për montimin e kulmit;Komponent silikoni me 
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temperaturë të lartë të përdorur për të formuar lidhëse gypash;Emulsifikues për përdorim në 

prodhimin e polimereve;Surfaktantë për përdorim në prodhimin e polimereve;Dhe 

emulsifikues për polimerizimin e emulsionit të monomereve për të krijuar fluoroplimerë 

për përdorim në prodhimin e artikujve nga plastika;Kemikale, gjegjësisht agjentë filtrimi, 

media filtri, dhe media për ndarjen molekulare për përdorim të përgjithshëm industrial, 

duke përfshirë industritë farmaceutike, kimike dhe bojë;Media filtruese që përfshinë 

absorbuesit silicë për heqjen e papastërtive nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, për 

përdorim në industri farmaceutike, ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe 

elektronikë;Plastika e papërpunuar në natyrën e materialeve filtruese për heqjen e 

papastërtive nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, për përdorim në industri 

farmaceutike, ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe elektronikë;Fluoropolimerë, 

fluoroplastikë, fluoroelastomere, politetrafluoroetileni, elastomere termoplastike 

fluoreshente, elastomere perfluorine dhe plastika perfluorente, përfshirë suspendimet, 

solucionet, emulsione, shpërndarjet, pluhurat, fishekët, granulat, mishërat dhe estrudat e të 

njejtit;Përbërjet kimike që përmbajnë fluoropolimerë, përbërje që përmbajnë 

fluoropolimere dhe / ose polimere jo fluorore dhe / ose aditivë të tjerë kimik;Përbërje të 

vullkanizuara fluorogome, përbërës të mbushur me fluoropolimer, fluorogoma dhe 

fluoroplastika që përçojnë elektricitetin dhe komponime politetrafluoroethilene;Kemikale 

aditive për plastika (duke përfshirë plastikat inxhinjerike) aditiv për përpunimin e 

poliolefinës, agjentët kundër bllokimit, agjentët nukleifikues, agjentët qartësues, agjentët 

lubrifikues me bazë kimike, agjentët e çlirimit dhe aditivët e retardantëve të flakës;agjentët 

e lidhjes së fluoropolimerit, aditivët e përpunimit të gomës, gomat e gomës, agjentët e 

brendshëm dhe të jashtëm për nxjerrjen e formave të gomës dhe plastikës, aditivëve kimik 

që promovojnë ose përmirësojnë vulkanizimin e fluoroelastomerëve dhe aditivëve kimik që 

përmirësojnë ose modifikojnë vetitë post-vullkanizuese të fluoroelastomerëve, prodhimin e 

fluoropolimereve, kimikateve të përdorura në prodhimin e fluoroelastomerëve, kemikatet e 

përdorura ne prodhimin e foloroplasteve, monomer të fluorinuar, tetrafluoroetilen, 

heksafluoropropilen, viniliden fluorid, monomer të fluorinuar që përmbajnë eter, monomerë 

të halogjenuar dhe vende për kurim nitril;Katalizatorët për prodhimin e tullave të çatisë, 

dhe për përdorim në aplikime të tjera për kulmet dhe materialet për mbulim;algaecide për 

përdorim në prodhimin tjegullave të çatisë, dhe për përdorim në aplikime të tjera për çati 

dhe material për mbulim.   

2   Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 

Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 

mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 
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ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 

për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.   

3   Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate higjienike; pastë e dhëmbëve jo-mjekësore; 

Parfume; vajra esenciale; Preparate zbardhuese dhe preparate të tjera për rroba; preparate 

për pastrim, dhe lustrim; sapunë; parfume; vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë; 

Pastat e dhëmbëve; mjete për pastrim, preparate për heqjen e makijazhit; Astrogjen për 

qëllime kozmetike; Gurë për rruajtje; Preparatet nga aloe vera për qëllime kozmetike; 

Parfume; Preparate antistatike për qëllime shtëpiake; Antiperspirantë; Aromatizues; Aroma 

për pije; Sprej për freskim të gojës; Esenca eteri; Vajra esenciale; Vajra nga druri; Preparate 

për vetulla; Lapsa kozmetik; Sapun për zbardhimin e tekstilit; Aromatizues për torte; Kripra 

për dush, jo për qëllime mjekësore; Dushe ( preparate kozmetike për-) balsame, përveç për 

qëllime mjekësore, ngjyra për mjekër; Dyll për mustaqe; Vaj Bergamoti; Gurë për pastrim; 

Krema për zbardhjen e lëkurës; preparate për zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; 

Zbardhja e rrobave; Kripëra zbardhuese; Sodë zbardhuese; Sapun dezinfektues; Sapun 

aromatikë; Detergjentë përveç atyre që përdoren në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; Diamantinë [abraziv]; Ajri i kompresuar me presion për pastrim; Druri 

aromatik; Ambalazhi për produkte parfumerie; Ujë parfumi; Ujë [Javelle]; Preparate për 

depilim; Dyll (depilues-), preparate dekalcifikuese dhe degëlqeruese për përdorim shtëpiak; 

Kemikale për ndriçimin e ngjyrës për qëllime shtëpiake [rroba]; Rroba blu; Ngjyrues për 

qëllime higjienike; Preparate për heqjen e ngjyrës; preparate për heqjen e bojërave; Ngjyra 

kozmetike; Vajra për kozmetikë; Largues vajrash përveç atyre që përdoren në proceset e 

prodhimtarisë; Preparate për heqjen e llakut; Zhdukësit e njollave; Vaj[Gaultheria]; 

substancë kimike [Generaniol]; Preparate për shkëlqim [lustrim]; Shkëlqyes për rroba; 

Nishestë për shkaqe pastrimi të rrobave; Pëlhurë qelqi [leckë abrazive]; Preparate zbutëse 

[zgjatje]; Gurë zbutës; Parfume luleje (Baza për-); Ngjyrë për flokë; Sprej për flokë; Toner 

për flokë; Kremë kozmetike; Preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; Heliotrofinë; 

Substanca kimike [Ionone] [parfume]; Vaj Jasmine; Ngjitës për vendosjen e flokëve 

artificiale; Ngjitës për qëllime kozmetike; Qërpik (Ngjitës për vendosje artificiale të-); 

Kolonjë; Korund [abrasive]; Kozmetikë; Paketime kozmetike; Lapsa për qëllime 

kozmetike; Shpuzë pastruese; Thonjë artificial; Qërpik artificial; Preparate për heqjen e 

llakut; Vaj Lavande; Ujë Lavande; Zbardhues i materialeve të lëkurës; Krema për materiale 

të lëkurës; Mbrojtës për materiale të lëkurës; Shkëlqyes për buzë; Buzëkuq; Heqësit e dyllit 

të dyshemesë [Preparate për pastrim]; Losione për qëllime kozmetike; Sapun medicinal; 

Karbidet e metalit; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Preparate për zhbllokimin 

e tubave të kullimit; Bimët (Preparate për të bërë me shkëlqim gjethet e -); Preparate të 

dushit për qëllime personale sanitare ose deodorante [tualeti]; Musk [parfume]; Preparate 

për shpërlarjen e gojës, jo për qëllime mjekësore; Zbukurime për thonjë; Llak për thonjnjë; 

Preparate për kujdes ndaj thonjëve; Sodë për pastrim; Soda [lye]; Neutralizues për  valëzim 

të përhershëm; Vajra për toalet; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për pastrim; Preparate 

për flokë kaqurrele; Vajra për parfume dhe aromatizues; Parfume; Parfum; Pasta për 

mprehëse brisqesh; Mentë për parfume; Esencë Mente [vaj esencial]; Krema për lustrim; 

Preparate për lustrim; Lëmues për proteza dentale; Letër lustruese; Byzhuteritë [rouge]; 
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Gurë lustrues; Dyll lustrues; Krema për qëllime kozmetike; Lule të tharra dhe erëza 

[fragranca]; Preparate të thata të pastrimit; Preparate fërkimi; Preparate për larje [Quillaia 

bark for washing]; Preparate për rruajtje; Sapun për rruajtje; Preparate për përdorim pas 

rruajtjes; Preparate për tymim [parfume]; shkopinjë [Joss]; Preparate për pastrimin e 

xhamave, përveç atyre për vetura apo kamionë; Qumësht pastrues për tualet; Preparate për 

pastrim; Preparate për pastrimin e protezave dentare; Vaj trëndafili; Heqësit e ndryshkut; 

Preparate jo rrëshqitëse për dysheme; Dyll jo-rrëshqitës për dysheme; Safrol; Amonjak 

[volatile alkali] [detergjent]; Letër zmerile; Bojë e bardhë; Preparate kozmetike për 

dobësim; Preparate për bluarje; Letër gërryese; Preparate për bluarje; Preparate për 

makijazh; Preparate për makijazh; Pluhur për makijazh; Zmeril; Letër zmerile; Letër 

grruese; Dyll [Tailrs’wax]; Maska bukurie; Kremë për çizme; Dyll për këpuca; Dyll 

[Cobblers’ wax]; Dylli i këpuctarëve; Sapun kundër aromës; Sapun kundër aromës së 

këmbëve; Shampon; Karabit silik; Preparate për rrezitje (nxirje); Preparate për rrezitje 

[kozmetikë]; Niseshte për rroba; Esencë nga bima Badian; Pluhur nga talku, për toalet; 

Preparate për pastrimin e murit; Terpenes [vaj esencial]; Terpentinë për largimin e vajrave; 

Vaj Terpenitë; Kozmetikë për kafshë; Shampon për kafshë [preparate jomedicinale]; 

Artikuj për toalet; Copa sapuni; Ujë toaleti; Gurë për Lustrim [Tripoli]; Shampon të thatë; 

Preparate për makinën për pastrimin e enëve; Dyll për rroba; Ngjyrë e kaltër për rroba; 

Preparate për pastrimin e rrobave; Preparate për rroba; Hidrogjen peroksid për kozmetikë; 

Mbushje pambuku për kozmetikë; Shkopinjë pambuku për kozmetikë; Zbutës materialesh 

për rroba; Aromatizues; Preparate kozmetike për qërpik; Maskarë; Preparate për zbardhjen 

e dhëmbëve; Dekorime për shkaqe kozmetike; Vajra esencial të limonit;   

4   Vajra industrial, përveç atyre për vetura, kamionë dhe yndyra; Lubrikantë, përveç atyre 

për vetura, kamionë dhe yndyrna; Kompozime për thithjen e pluhurave, të lagështa dhe të 

lidhura; Karburant ndriçues; Qirinjë dhe fitil për ndriçim; Vajra për ngjyra; Qymyr i fortë 

me përmbajtje të lartë karboni [Anthracite]; Vaj i njomë; Beneze; Benzol; Dyll blete; Dru 

për zjarr; Naftë; Përzirje të avulluara nafte; naftë në formë briketash; Drita krishlindjeje 

[qirinjë]; Dhjamë; Fitil për qirinjë; Qirinjë me aromë; Briketa qymyri; Vajra për lirim 

[ndërtim]; Energjia elektrike; Preparate për heqjen e pluhurit; Yndyra ndriçuese; Vaj 

peshku, jo ngrënës; Grafit lubrikues; Briketa druri; Thëngjill; Teprica druri për ndriçim; 

Dyll palme; Kerosene; Qirinjë për ndriçim; Vaj Boni për industri; Linjit; Ndezës zjarri; 

Koks; Vaj për ruajtjen e murimeve; Fitil llampe; Yndyrë e leshit; Yndyrë e lëkurës; Yndyrë 

për ruajtjen e lëkurës; Gaz për ndriçim; Vaj për motor; Drita nate [qirinjë]; Naftë; Aditiv jo 

kimik nafte; Lubrikant industrial; Vaj tekstili; Olein; Karburant; Lloj dylli minerali 

aromatik natyral ose parafine që gjendet në shumë lokalitete (Ozocerite) [ozokerit]; Letra 

për ndriçim; Parafin; Eter Petroleum; Yndyra për rripa; Preparate jo rrëshqitëse për rripa; 

Dyll për depilim; Vaj [castor] për qëllime teknike; Vaj bimor për qëllime industriale; 

Lubrifikues yndyror; Lëngjet e prerjes; Yndyrë për këpucë; Gaz prodhues; Preparate të vajit 

jo-ngjitës të sojës për trajtimin të veglave gatuese; Vaj luledielli për qëllime industriale; 

Komponime për kontrollimin e pluhurit; Komponime të detyrueshme për pastrim; Stearine; 

Nafta e thëngjillit; Vaj i sërës së qymyrit; Torfe [lëndë djegëse]; Torfe (blloku i) - 

[karburantit]; Karburante; Gjel nafte për qëllime industriale; Dylli ndriçues; Dylli 

industrial; Dyll [lëndë e fortë]; Armë [armë] (Yndyra për -); Dylli Ceresine; Substanca 

djegëse Tinder.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; Preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqime dietale dhe substancat të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim 
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për foshnja; Suplemente dietale për kafshë dhe njerëz; Allçi, materiale për fashim; material 

për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; Dezinfektues; Preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; Fungicide, herbicide; materiale të impresimit dental; laksativat; 

preparate mjekësore për qëllime të hollimit; tableta të hollimit; ndihmës për qëllime 

farmaceutike; akaricide; akonitina; Aldehide për qëllime farmaceutike; Algicide; Alginate 

për qëllime farmaceutike; jodite alkaline për qëllime farmaceutike; Alkaloide për qëllime 

farmaceutike; Alkool për qëllime farmaceutike; preparatet me Aloe vera për qëllime 

farmaceutike; Amalgamet dentare; Amino acidet për qëllime farmaceutike; Amino acidet 

për qëllime farmaceutike; Analgjetikët; Anestetikët; lëvore Angostura për qëllime 

farmaceutike; Antibiotikë; Byzylykë anti-reumatikë; unaza anti-reumatike; Antiseptikë; 

pambuk antiseptik; zbutës apetiti për qëllime farmaceutike; tableta për ndalim apetiti; 

byzylykë për qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime njerëzore; medikamente për 

qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime dentare; Konstipacioni (medikamente për 

zbutje të kapsllëkut -); pambuk aseptik; çaj për astmë; etere për qëllime farmaceutike; 

kaustikë për qëllime farmaceutike; lapsa kaustikë; kolirium; mbulesa syri për qëllime 

farmaceutike; Acetate për qëllime farmaceutike; pelena-pantollona për bebe; formula për 

foshnja; kripëra banjoje për qëllime farmaceutike; preparate për banjo për qëllime 

farmaceutike; Banjo (preparate terapeutike për -); Helme bakteriale; Preparate bakteriale 

për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; Fibra (Dietale -); Balsamë për qëllime farmaceutike; preparate balsamike për 

qëllime farmaceutike; mveshje sanitare; fasha për fashim; lëvore për qëllime farmaceutike; 

vata për qëllime farmaceutike; qetësues; Kultura të indit biologjik për qëllime 

farmaceutike; Kultura të indit biologjik për qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për 

qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për qëllime farmaceutike; Biocide; ujë Goulard; 

Gjak për qëllime farmaceutike; Hematogjen; Rodhe për qëllime farmaceutike; Plazma e 

gjakut; Tableta për qëllime farmaceutike; Tableta për rrezitje; Bromine për qëllime 

farmaceutike; Pluhur kantaridesh; Preparate kimike për trajtimin e urthit të grurit [smut]; 

Filoksera (Preparate kimike për trajtimin e -); Kimikalie të trajtimit të sëmundjeve të 

hardhisë; Preparate kimiko-farmaceutike; Kontraceptiva (Kimikë -); Përçues Kimikë për 

elektroda të elektro-kardiografisë; Myk (Preparate kimike për trajtimin e -); Shtatzania 

(Preparate kimike për diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Reagjentë Kimikë për reagents për qëllime mjekësore ose veterinare; Kininë për qëllime 

farmaceutike; Kinolinë për qëllime farmaceutike; Pëlhurë kirurgjike; Implante kirurgjike 

[Ind i gjallë]; Klorar i hidratuar për qëllime farmaceutike; Kloroform; Lëvozhgë 

Condurango për qëllime farmaceutike; Curare; Peshqirë sanitarë; Lëngje esenciale për 

qëllime farmaceutike; Çimento dentale; Deodorantë, përveç për qenie njerëzore apo për 

kafshë; Deodorantë për veshmbathje dhe tekstile; Dezinfektues tualetesh kimikë; 

Dezinfektues për qëllime higjienike; Detergjentë për qëllime farmaceutike; Bukë diabetike 

e përshtatur për përdorim mjekësor; Preparate diagnostike; Diastazë për qëllime 

farmaceutike; Substanca dietike përshtatur për përdorim mjekësor; Ushqime dietale të 

përshtatura për përdorim mjekësor; Digitalin; Vaj kopre për qëllime farmaceutike; Ilaçe për 

qëllime farmaceutike; Aliazhe të metaleve të çmuara për qëllime dentale; Preparate 

albuminash për qëllime farmaceutike; Eliksirë [preparate farmaceutike]; agnushe për 

qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; 

Preparate enzimash për qëllime farmaceutike; Preparate Enzimash për qëllime 
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farmaceutike; Acetate alumini për qëllime farmaceutike; Esterë për qëllime farmaceutike; 

Eukaliptol për qëllime farmaceutike; Eukaliptus për qëllime farmaceutike; kopër për 

qëllime farmaceutike; Fermente për qëllime farmaceutike; Graso për qëllime farmaceutike; 

Graso për qëllime farmaceutike; Ilaçe për temperaturë; Ushqim peshku për qëllime 

farmaceutike; Letër ngjitëse për miza; Ngjitës për zënie të mizave; Preparate shkatërruese 

për miza; Form-aldehid për qëllime farmaceutike; Preparate të çarjes së lëkurës; balsam 

morthi; Balsam morthi për qëllime farmaceutike; Fungicide; Acid galik për qëllime 

farmaceutike; Gatra për qëllime farmaceutike; Xhelatinë për qëllime farmaceutike; 

Qumësht blete për qëllime farmaceutike; Helme; Glicerina për qëllime farmaceutike; 

Glicerofosfate; Ar (amalgame dentalë me -); Guaiakol për qëllime farmaceutike; Gomë për 

qëllime farmaceutike; Gumigut për qëllime farmaceutike; Gurjun [gurjon, gurjan] balsam 

për qëllime farmaceutike; Shirita për salveta sanitare [peshqirë]; Shkopa hemostatikë; 

Ngjitësa për proteza; Hemoglobinë; Preparate për Hemorroide; Kërpudha të thara kalbi 

(Preparate për largimin e -); Tharm për qëllime farmaceutike; Mjete për djersitje të 

shputave; Mjete për djersitje; Qymyrdruri për qëllime farmaceutike; Kulpër (Ekstrakte të -) 

për qëllime farmaceutike; Hormone për qëllime farmaceutike; Çimento për thundra 

shtazësh; Mjete misri; Unaza misri për shputa; Ilaç zmbrapsës për qen; Losione qeni për 

qëllime farmaceutike; Shampo qeni; Hidrastinë; Hidrastininë; Vaksina; mbathje, 

absorbuese, për inkontinencë; Insekticide; Ilaç zmbrapsës për insekte; Lubrifikues seksualë 

personalë; Myshk për qëllime farmaceutike; Izotope për qëllime farmaceutike; Jalap; Jod 

për qëllime farmaceutike; Jodide për qëllime farmaceutike; Jodoform; Tretësirë jodi; 

Jujube, trajtuar; kripëra potasi për qëllime farmaceutike; Preparate qitroje për qëllime 

farmaceutike; Kalomel [fungicide]; Sprej freskues për qëllime farmaceutike; Kamfur për 

qëllime farmaceutike; Vaj kamfuri për qëllime farmaceutike; Bonbone për qëllime 

farmaceutike; Kapsula për medikamente; Karbolineum [paraziticid]; Kompresa; Bonbone 

për erë goje për qëllime farmaceutike; Çamçakëz për qëllime farmaceutike; Gomë për 

qëllime dentale; Germicide; Shirita ngjitës për qëllime farmaceutike; Çimento eshtrash për 

qëllime kirurgjike dhe ortopedike; Kokaina; Kollodion për qëllime farmaceutike; 

Kompresa; Shkopa për kokëdhembje; barishte tymosëse për qëllime farmaceutike; Çajra 

barishtorë për qëllime medicinale; Kreosote për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë krutoni; 

Preparate mikroorganizmash për përdorim mjekësor apo veterinar; Jamball për qëllime 

farmaceutike; Preparate për shfarosje larvash; Vaj mëlçie merluci; Farë liri për qëllime 

farmaceutike; Përzierje farash liri për qëllime farmaceutike; Lecitinë për qëllime 

farmaceutike; Vaj fërkimi; Tretësira për thjerrëza kontakti; Tretës për heqjen e flasterëve 

ngjitës; Losione për qëllime farmaceutike; Losione për qëllime farmaceutike; Preparate për 

pastrim ajri; Lupulin për qëllime farmaceutike; Magnez për qëllime farmaceutike; Malt për 

qëllime farmaceutike; Pije me qumësht malti për qëllime farmaceutike; qumësht bajamesh 

për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë rizofori bark për qëllime farmaceutike; Minjtë 

(preparate për zhdukjen e -); Pije të adaptuara për qëllime medicinale; Barishte mjekësore; 

Infuzione medicinale; Preparate medicinale për rritjen e flokëve; Çaj medicinal; Ujë deti 

për shpëlarje medicinale; Miell për qëllime farmaceutike; Ujë Melissa për qëllime 

farmaceutike; Yndyrë për mjekje; Mentol; Artikuj për kokëdhimbje; Fermente qumështi për 

qëllime farmaceutike; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Suplemente minerale 

ushqimore; Kripëra të ujit mineral; Djegiet (Preparate për trajtimin e -); Preparate për 

sterilizim dheu; Preparate Anti-ure; Kalluset (Preparate për -); Preparate për aromatizim 

ajri; Dalja e dhëmbëve (Preparate për lehtësimin e -); Preparate dushi për qëllime 
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mjekësore; Reduktimi i aktivitetit seksual (Preparate për -); Dyllë  kallëpi për dentistë; 

Lëkurë urithi për qëllime farmaceutike; Mbathje sanitare; Baltë për banjë; Baltë 

(medicinale -); Preparate kundër molës; Letër (kundër molës -); Lëngje për shpëlarje goje 

për qëllime farmaceutike; Ergot për qëllime farmaceutike; Lëvore mirobalani për qëllime 

farmaceutike; Mediume (Kultura bakteriologjike -); Qumësht pluhur për foshnja; Ushqime 

albuminoze për qëllime farmaceutike; Substanca ushqyese për mikro-organizma; 

Suplemente ushqimore; Suplemente dietale me Albumina; Suplemente dietale Alginate; 

suplemente dietale me enzima; suplemente dietale me qumësht blete; suplemente dietale 

me glukozë; suplemente dietale tharmi; suplemente dietale kasein; suplemente dietale me 

farë liri; suplemente dietale me vaj liri; suplemente dietale me lecitinë; suplemente dietale 

me polen; suplemente dietale me propolis; suplemente dietale me proteina; suplemente 

dietale me kokrra aditivësh gruri; Suplemente dietale për kafshë; Narkotikë; sodë 

bikarbonati për qëllime farmaceutike; kripëra sodiumi për qëllime farmaceutike; nus-

produkte të përpunimit të drithërave për qëllime dietale apo mjekësore; Nervina; Kasheta 

për qëllime farmaceutike; Vajra medicinalë; Opiate; Opium; Opodeldok; Preparate 

organoterapie; Tableta Antioksiduese; Letër për allçi mustarde; Kollare anti-parazitike për 

kafshë; Paraziticide; Pektinë për qëllime farmaceutike; Pepsina për qëllime farmaceutike; 

Peptone për qëllime farmaceutike; Pluhur margaritari për qëllime farmaceutike; Mentë për 

qëllime farmaceutike; Preparate farmaceutike; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit; Preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; Fenole për qëllime farmaceutike; 

Fosfate për qëllime farmaceutike; Preparate antikriptogramike; Pomada për qëllime 

farmaceutike; Porcelan për proteza dhëmbësh; Preparate bronko-dilatuese; Elemente 

gjurmë (Preparate të -) për përdorim njerëzor dhe shtazor; Preparate sterilizimi; Propolis 

për qëllime farmaceutike; Suplemente proteinash për kafshë; Pluhur piretrumi; Kuasia për 

qëllime farmaceutike; Quebracho për qëllime farmaceutike; Yndyrë merkuri; Substanca 

radioaktive për qëllime farmaceutike; Radium për qëllime farmaceutike; Helm minjsh; 

Pastila tymosjeje; Preparate tymosjeje për qëllime farmaceutike; Preparate pastrimi të 

thjerrëzave të kontaktit; Kuti ilaçesh, të bartshme, të mbushura; Rrënjë raveni për qëllime 

farmaceutike; Kripëra aromatike; Vaj kastori për qëllime farmaceutike; Substanca të 

kontrastit radiologjik për qëllime farmaceutike; Yndyrëra për qëllime farmaceutike; Kripëra 

për qëllime farmaceutike; Kripëra për banjë me ujë mineral; Sarsaparilla për qëllime 

farmaceutike; Oksigjen për qëllime farmaceutike; Banja me oksigjen; Acide për qëllime 

farmaceutike; Pesticide; Garza për qëllime farmaceutike; Ilaçe gjumi; Gërryes dentalë; 

Preparate për largimin e kërmijve; Lule sulfuri për qëllime farmaceutike; Shkopinj Sulfuri 

[dezinfektues]; Mustardë për qëllime farmaceutike; Vaj Mustarde për qëllime farmaceutike; 

Allçi Mustarde; Serume; Ilaçe Sero-terapeutike; Sikativë [agjentë tharjeje] për qëllime 

farmaceutike; Shurupe për qëllime farmaceutike; Shpatulla për qëllime kirurgjike; Yndyra 

për djegie dielli; Preparate për djegie dielli për qëllime farmaceutike; Spermë për ndërzim 

artificial; Qeliza Burimore (Stem) për qëllime farmaceutike; Qeliza burimore për qëllime 

farmaceutike; niseshte për qëllime dietike apo farmaceutike; Steroide; Vata për gjidhënie; 

Striknika; Preparate stiptike; Sulfonamide [ilaçe]; Supozitorë; Ekstrakte duhani 

[insekticide]; Tamponë; Terpentinë për qëllime farmaceutike; Vaj terpentine për qëllime 

farmaceutike; Ujë termik; Timol për qëllime farmaceutike; Shampo kafshësh [insekticide]; 

tretësira për qëllime farmaceutike; Tonikë [ilaçe]; Glukoza për qëllime farmaceutike; 

Pëlhurë e ngopur me losione farmaceutike; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

Herbicide; Shampo vagjinale për qëllime farmaceutike; Xhelatinë nafte për qëllime 
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farmaceutike; Garza për fashitje; Kuti të ndihmës së parë, mbushur; fasha, mjekësore; 

Fasha kirurgjike; Pambuk absorbues; Tretës digjestivë për qëllime farmaceutike; 

Vezikantë; Preparate veterinare; Shampo bagëtie [insekticide]; Preparate vitaminoze; 

Shkopinj lythash; Peroksid hidrogjeni për qëllime farmaceutike; Temjan zmbrapsës 

insektesh; Krem tartari për qëllime farmaceutike; Vata inkontinence; Preparate bismuti për 

qëllime farmaceutike; Subnitrat bizmuti për qëllime farmaceutike; Sfungjerë plagësh; 

Antelmintikë; Rrënjë mjekësore; Material mbushje për dhëmbë; Llak dental; Boçe kedri për 

përdorim si zmbrapsës insektesh; Etër celuloze për qëllime farmaceutike; Esterë celuloze 

për qëllime farmaceutike; Sheqer për qëllime farmaceutike.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 

transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 

ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 

Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 
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Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 

shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 

kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 

metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 

Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

22 

 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 

Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 

metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 

Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe jo-

mekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej metali; 

Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; Kuti 

telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie prej 

metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash prej 

metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej metali; 

Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri për 

dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje dyersh 

prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike dyersh; 

Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza metalike 

dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, jo-

elektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; Valvula 

prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash kallaji; 

Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej metali; 

Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; Zinxhirë 

për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh [struktura]; 

Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale të bardha; 

Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej metali, 

zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra me erë; 

Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa prej 

metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; Zirkonium; 

Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri [gjysmë të 
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përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuara -) 

[metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; Aliazhe për 

kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej metali; 

Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura metalike]; 

Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër likuid; 

Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej metali; 

Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.   

7   Makina të të gjitha llojeve, si dhe pjesë të tyre, përveç ato për turbina me avull, pjesë 

dhe aksesorë të tyre, sidomos kapacitatorë sipërfaqësorë, njësi këmbimi të nxemjes, si dhe 

ngrohës të ujit furnizues, alternatorë turbo, si dhe gjeneratorë elektrikë; Vegla makinerike 

dhe vegla hidraulike; Motorë dhe makina (përveç për automjete tokësore); Komponentë 

lidhës dhe transmisioni makinash (përveç për automjete tokësore); Implemente bujqësore, 

përveç veglave të dorës; Inkubatorë për vezë; Makina automatike të shitjes; Makina dhe 

pajisje për mbështjellje prej metali; Mullinj me rrotulla, Aparate për manipulimin dhe 

transportimin e produkteve rulo, shtretërve ftohës, dhëmbëzoreve, bobinave dhe 

shpështjelluesve, pajisjeve për trajtimin e rulove, gërshërve, sharrave, mbështjellësve; 

Makina dhe pajisje për miniera, pajisje ngritëse, rulo për çikrikë, kafaze çikrikësh, makineri 

frenimi, pajisje pusesh dhe koka gërmimi, pajisje për kolizion dhe qarkullim makinash, 

pajisje transportimi për mihje, stacione skip; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xeheve, shpërlarjen e qymyrit dhe xeheve, impiantet sortuese për qymyr e xehe; Pajisje 

mbushëse për kaldaja industriale, kaldaja industriale; Makineri dhe pajisje për thërmim, 

bluarje dhe sortim, thërrmues, mullinj, granulatorë, molekulatorë, vibratorë, makina për 

përzierje, sortues, shirita bartës; Makineri dhe pajisje me presion të lartë; Presa hidraulike, 

akumulatorë hidro-pneumatikë, intensifikues presioni, ekspandues gypash, krikë, platforma 

e tablo të ngritjes, pajime të presionit të lartë dhe të specializuara, enë nën presion të lartë, 

autoklava, ngrohës ekspandues me pistona, bojlerë; Bojlerë për motorë me avull për 

prodhim të energjisë, përveç për automjete tokësore; Makineri dhe pajisje për industri 

kimike dhe ushqimore, rafineri sheqeri, birrari, distileri, impiante gazi, impiante oksigjeni, 

ekstraktorë, elektroliza; Makina dhe aparate për letër, Mullinj mbështjellës, Lidhje të 

ndashme gypash, Blenderë, Rezervuarë të ruajtjes, kazanë të trashjes, Filtra, Nyjezues, Oda 

separacion, Fortrap, hidropulpëzues, hidrorafinues, agjitatorë me presion të lartë për rrjedha 

hyrëse, cilindra, konvertues, rregullatorë automatikë, presa të lagështa, mengele, prerëse, 

pështjellues dhe shpështjellues; Makineri qelqi, Makineri e automatizuar për prodhimin e 

shisheve, makineri automatike për prodhimin e poçeve ndriçuese, makineri automatike për 

prodhimin e goglave të qelqit, presa për objekte qelqi, makineri për prodhimin e shtresave 

të qelqit, makineri për prodhimin e qelqit të derdhur; Makina për duhan e cigare; Makina 

dhe aparate shtypi, Shtypshkronja, pajisje stereotipizimi; Makina për matje; Makina për 

matje peshe; Makina paketimi; Makina për matje madhësie; Makina testimi; Vegla 

makinerike, torno, torno me kullëza, shpues horizontalë, makina për bluarje; Makina për 

punime druri; Makina shpimi, bormakina, degëzues ngjyre, koka prerëse dhe aparate, 

shtrydhëse, vegla tëhollimi (pjesë e veglave të dorës), turjela, shtrydhëse, vegla të shpimit 

me forma, vegla shpimi, aparate formësimi; Mjete mengenesh, elemente montimi, aparate 

tensionimi, mandarina ekspanduese, unazore, unaza, kabllo furnizuese, tapa dhe inserte, 

inserte dhe bulona shpimi, unaza shpimi, separatorë, tryeza dhe stenda, Makina grirëse dhe 

mprehëse, presa me levë shpimi; Pjesë dhe pajisje makinerike të përgjithshme, kollodokë, 

shtëpiza marshesh, Spirale; Krane [për ngritje dhe çikrikë], Traversa, Platforma rrotulluese, 
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tryeza të shkarkimit; Kompresorë (turbo kompresorë), Makina fryrëse, super-turbina; 

Aparate të prodhimit të ujit të gazuar; Makina të prodhimit të ujit mineral; Makina të 

shpëlarjes së shisheve; Pajisje për industri gome dhe plastike, presa të vullkanizimit të 

gomave, Makinera elektrike, motorë të të gjitha llojeve, përveç për motorë elektrikë për 

transport; Komponentë të përgjithshëm të makinave dhe pjesë të makinave – Pajime, Tapa 

(bateri), Valvula rrëshqitëse, Kanxha për makina, zinxhirë, rrota marshesh, shtëpiza për 

marshe; Makina e pajisje për prodhimin e qelqit dhe keramikës për prodhimin e shisheve, 

qelqit të derdhur dhe shtresa, Presa, makina derdhjeje, makina grirëse, mullinj me rulo, 

Vibratorë, Makina për përzierje, Separatorë, instalime për ngarkim dhe shkarkim, Makina 

tharëse, Pajisje për ngjyrosje, pajisje për aplikim të glazurave (pajisje spërkatëse); Makina 

për zhvendosje dheu, makina grirëse; Makina për ndërtim rrugësh; Makina për pastrim 

rrugësh [vetë-lëvizje]; Shpuese për miniera; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xehes, shpëlarje qymyri dhe xeheje, impiante sortimi për qymyr dhe xehe; Makina për 

rafinimin e naftës; Makina trajtimi të xehes; Makina ndërtimore; Mikserë betoni [makina]; 

Ura me rulo; Gërmues [makina]; Shirita bartës; Gjitha makineritë dhe pajisjet për sektorin e 

energjisë, përveç për turbina avulli, pjesët dhe aksesorët e tyre, sidomos kapacitatorë 

sipërfaqësorë, njësi të këmbimit të ngrohjes dhe ngrohës të ujit furnizues, turbo-alternatorët 

dhe gjeneratorët elektrikë; Pajisje të prodhimit të energjisë elektrike të përfshirë në këtë 

klasë, gjegjësisht gjeneratorë elektrikë, motorë elektrikë, përveç për përdorim tokësor; 

Turbinat e erës; Platforma shpimi, lundruese apo jo-lundruese; Motorë dhe makina (përveç 

për automjete tokësore); Motorë anijesh; motorë aeroplanësh; motorë dhe makina 

hidraulike; Motorë për automjete të jastëkëve të ajrit; Mallra, pajisje dhe sistem në fushën e 

ngrohjes dhe energjisë elektrike; Makina të ngjeshjes së mbeturinave, konvertues katalitikë; 

Separatorë; Pluhurzues të kanalizimit; Makina drenazhimi; Separatorë për lëngje; Makina 

filtrimi, separatorë dhe centrifuga; Transmisione me friksion, përveç atyre për vetura apo 

maune; Ndezës motori, përveç për vetura apo maune; Jastëk anti-fërkim për makina; 

Zinxhirë transmision, përveç për vetura apo maune; Shufra transmisioni, përveç atyre për 

vetura apo maune; Leva transmisioni, përveç atyre për vetura apo maune; Skapamento 

marmite për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Marmita për motorë e makina, 

përveç atyre për vetura apo maune; Silenciatorë për motorë e makina, përveç atyre për 

vetura apo maune; Frena (pjesë), përveç atyre për vetura apo maune; Pompa karburanti me 

vetë-rregullim, përveç atyre për vetura apo maune; Aparate konvertimi të karburantit për 

motorë me djegie të brendshme, përveç atyre për vetura apo maune; Konvertues të 

momentit rrotullues, përveç për automjete tokësore; Rregullatorë shpejtësie për motorë e 

makina, përveç atyre për vetura apo maune; Makina shtypi; Tabakë shtypi; Cilindra 

shtypshkronje; Makina shtypi industrial; Transportues pneumatikë; Kompresorë [makina]; 

Motorë me ajër të kompresuar; Pompa me ajër të kompresuar; përveç atyre për vetura apo 

maune; Revole me kompresion për nxjerrje të mastikës; Motorë reaktivë, përveç atyre për 

vetura apo maune; Brusha për dinamo; Rripa dinamoje; Dinamo, përveç atyre për vetura 

apo maune; Dinamo për biçikleta; brusha, me operim elektrik [pjesë të makinave]; 

Elektroda për makina saldimi; Çekiçë elektrikë; Makina për elektro-galvanizim; Rripa 

liftash; Zinxhirë liftash [pjesë makinash]; Makina ngjyrosjeje; Makina bojatisëse; Pistola 

për spërkatje të ngjyrës; Filtra, Pjesë makinash apo motorësh, përveç atyre për vetura apo 

maune; makina filtrimi; Makina për veshje; Makina galvanizimi; Makina fryrëse për 

kompresion, gazra dalës dhe transport gazrash; Motorë fryrës; Shtëpiza manivelash për 

makina, motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina të ndërtimit të hekurudhave; 
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Priza flakërimi për motorë dizel, përveç atyre për vetura apo maune; Vegla të dorës, përveç 

atyre që operohen me dorë; Aparate pështjellimi, mekanike; Aparate për ngritje; Çikrikë 

[makina]; Makina tegelash; Makina krehërimi; Makina larëse me presion; Makina për 

punime druri; Instalime lifti; Çekiçë me përkulje; Kontrolle hidraulike për makina e 

motorë, përveç për vetura apo maune; Hapës dhe mbyllës hidraulikë të dyerve [pjesë 

makinash]; Kllapa Universale [kllapa Kardan]; Veshje tjerrtoreje [pjesë të makinave të 

tjerrjes]; Makina tjerrëse; pajime vrimëzuese [pjesë makinash]; Tuba (Boiler -) [pjesë 

makinash]; Kolektorë makinerikë të smërçit; Sharra me zinxhirë; Valvula (kërcitëse -) 

[pjesë makinash]; Pistola ngjitësi, elektrike; Tehe [pjesë makinash]; Makina përzierëse; 

Brusha karboni [elektricitet]; Pistona për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; 

Pistona (pjesë makinash apo motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Unaza 

pistonësh, përveç atyre për vetura apo maune; Kompresorë për frigoriferë; Pajisje 

kondenzimi (jo për turbina); Presa me shportë; Pompa të karburantit për pika furnizimi; 

Ekonomajzerë karburanti për motorë e makina, përveç atyre për vetura apo maune; 

Kushineta; Unaza me topa për kushineta; Kondenzatorë për motorë e makina, përveç atyre 

për vetura apo maune; Kultivatorë motorikë; Manivela [pjesë makinash]; Manivela, përveç 

atyre për vetura apo maune; Aparate manipulimi për ngarkim e shkarkim; Vinça; Rampa 

ngarkimi; Super-turbina; Kushineta [pjesë makinash]; Unaza kushinetash për makina; 

zhurnalët [pjesë makinash]; Trotuare lëvizës [trotuare]; Makina për punime lëkure; Makina 

për presimin e lëkurës; Aparate elektrike për prerje këndesh; Saldues të harqeve; Makina 

shtypshkronje [fotokompozim]; Pinca biruese për makineri për shpim vrimash; Makina 

biruese; Aparate për saldim elektrik; hekura saldimi elektrike; Hekura saldimi, me gaz; 

Llamba saldimi; pipëza fryrëse saldimi, me gaz; Filtra për pastrimin dhe ftohjen e ajrit, për 

motorë; Kondenzatorë ajri, përveç atyre për vetura apo maune; Aero-kondenzatorë; 

Mengela; Makineri për bërjen e fijeve të raketave të tenisit; Makina montimi biçikletash; 

Makina prodhimi tekstili; Makina për lidhëse këpucësh; Shtëpiza [pjesë makinash]; Bojlerë 

të motorëve me avull; Rrota makinash; Stenda për makina; Tryeza për makina; Boshte për 

makina; Elevatorë për bartje të materialeve; Matrica për përdorim në shtyp; Kuti për 

matrica [shtyp]; Makina bujqësore; Fiderë të mekanizuar të bagëtisë; Gërshërë, elektrike; 

Dalta për makina; Makina krasitëse; Makina mjelëse; Separatorë kremi/qumështi; Korrëse 

dhe lidhëse; Presa për makina kositëse; Fiderë [pjesë makinash]; Makina bulmeti; Makina 

për bluarje mielli; Grirës/mullinj shtëpiakë, elektrikë; Agjitatorë; Mullinj [makina]; Gurë 

mulliri; Mulli mielli; Depozitime mbeturinash; Makina qepëse; Makina gozhdimi; Hapës 

dhe mbyllës pneumatikë të derës [pjesë makinash]; Makina e aparate elektrike të lustrimit; 

Makina për stampim me ngjyrë; Timpane [pjesë të shtypshkronjës]; Presa [makina për 

qëllime industriale]; Presa filtrimi; Çekiçë pneumatikë; Rulo rrugësh; Makineri për 

pastrimin e mineralit nga balta; Pompa (makina), përveç atyre për vetura apo maune; 

Pompa (pjesë makinash dhe motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Diafragma 

pompash, përveç atyre për vetura apo maune; Marshe dhëmbëzore, përveç atyre për vetura 

apo maune; Tokmakë [makina]; kositëse bari; Pllugje të heqjes së dheut; makina friza; 

Rregullatorë [pjesë makinash]; Shtëpiza avulli; Makina e aparate elektrike të pastrimit; 

Makina rroje; Rripa për makina; Gërmuese [makina]; Kushineta ruloje; Shkallare lëvizëse 

[eskalatorë]; Shtypshkronja rotorike; Makina rrahëse, elektrike; Agjitatorë; Tehe sharre 

[pjesë makinash]; banka sharre [pjesë makinash]; Sharra; Makina endjeje; Makina për 

thithje ajri; Makina thithëse për industri; Makina për pala; Silenciatorë për makina e 

motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina qërimi; Lopata, mekanike; Makina për 
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krasitëse elektrike; Dalta për makina; Makineri për shtrim binarësh; Makina rrahëse; Pritës 

dhe kolektorë balte [makina]; Rulo, mekanike, për tuba fleksibile; Makineri me aks; Gurë 

grirës [pjesë makinash]; Karro për makina qepëse; Rrëshqitëse [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pompa lubrifikimi; Unaza (Grasoje -) [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pllugje bore; Leva makine [pjesë makinash]; Vegla kuzhine 

[pajisje elektrike].   

8   Vegla dore dhe implemente (të operuara manualisht); Takëme ushqimi; Armë anësore; 

Zhileta; Zhveshës telash [vegla dore]; hekura mbushës [vegla dore]; Rripa lëkure për 

mprehje; Fëndyell; Hapës guacash; Sëpata; Lata; Bajoneta; Makina rroje; Krasitës trungu; 

Gërshërë për krasitje; Kacekë [vegla dore]; Sharrë përkulëse; Gojëza [pjesë të veglave të 

dorës]; Vegla shpuese [vegla dore]; Turjelë dore [vegla dore]; Mbajtëse hilti [vegla dore]; 

Lata [vegla dore]; Copëza zgjatimi për kllapat e vidave shtrënguese; Gojëza [vegla dore]; 

Shufra prerëse; Tryela; Shufra qysqie; Sëpata me kllapa; Hekura markimi; Hekura të 

rrafshët; Hekura stukimi; Kamat; Hapës konzervash, jo-elektrikë; Turjela; Kunj për vrima; 

Prerëse vezësh, jo-elektrike; Hekura [vegla dore jo-elektrike]; Kazma akulli; Sete për 

manikyr, elektrike; Pajime tryeze [thika, pirunë, lugë]; Kuti për zhileta; Paleta thikash; 

Biçakë; Piskatore; Lima [vegla]; Lima thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse mishi 

[vegla dore]; Prerëse bluarjeje [vegla dore]; Vegla manuale për bërjen e kaçurrelave; Thika 

tryeze; Tfurkë; Thika krasitjeje; Sekatura; Vegla kopshtarie, punë me dorë; Shtypsa 

hekurosjeje; Kuti kësulash [Kësulë] [vegla dore]; Shkulës thonjsh [vegla dore]; Grirës 

perimesh; Instrumente e vegla për rrjepje të kafshëve; Aparate dhe instrumente për rrjepje 

të kafshëve për mish; Therrje të kafshëve për mish (Aparate dhe instrumente për -); Aparate 

për mbytjen e parazitëve bimorë; Korniza për sharra dore; Tapa [vegla dore]; Prerës filetash 

[vegla dore]; Lopata metalurgu [vegla dore]; Prerës qelqi — diamanti parts of vegla dore]; 

Hekura llustrues; Krehër të kutive të rërës; Gjilpëra gravimi; Shufra për dredhje flokësh; 

Pajime depilomi, elektrike dhe jo-elektrike; Makina flokshë për përdorim personal, 

elektrike dhe jo-elektrike; Hendekhapës [vegla dore]; Hanxharë; Çekiçë [vegla dore]; 

Shpues; Lëngje dekantimi (vegla manuale për -) [vegla dore]; Pompa dore; Tokmakë [vegla 

dore]; Vegla dore, me operim dore; Rashqel [vegla dore]; Fuzhnja; Fuzhnja për peshkim; 

Qysqi; Krehër [vegla dore]; Drapër; Thika për krasitje; Tryeza për zdrukthtari; Hekura për 

zdrukthtari; Vegla gropimi [pjesë të veglave dore]; Dalta konkave [vegla dore]; Çekan 

farkëtari; Thika Farriers; Instrumente për mprehje; Thika gjuetie; Sqeparë [vegla dore]; 

Tela për tërheqje [vegla dore]; Instrumente për vrimëzim tiketash; Grirëse djathi, jo-

elektrike; Hekura për kallëpe; Sqeparë [vegla dore]; Vegla për gërryerje [vegla dore]; Dalta 

me kllapa; Çekiç shtypës; Vegla bujqësore, operuar me dorë; Sharrë dore; Prerës telash 

[gërshërë]; Vegla shpimi [vegla dore]; Pinca për hapje vrimash [vegla dore]; Lugë; 

Hanxharë; Sete manikyri; Mistri muratori; Vegla gravimi [vegla dore]; Thika; Tehe thikash 

për zdrukthtari; Tehe [vegla dore]; Tehe [armë]; Thika të shkallëzuara; komplete tavoline; 

havanë për goditje [vegla dore]; Lopatëza për para; Filetues; Kuti me gjilpëra; Kuti 

zumpare; Lima thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse 

thonjsh; Shkulës thonjsh; Shpues vrimash në thonj; Çekiçë perçinues [vegla dore]; Perçinë 

[vegla dore]; Shpues vrimash me numërim; Thyes arrash; Kapëse frutash [vegla dore]; 

Aparate për shpimin e veshëve; Thika me dy tehe; Sete pedikyri; Mistri [kopshtari]; 

Tokmakë (Dheu-) [vegla dore]; Vegla shartimi [vegla dore]; Shatë; Pinceta për heqjen e 

qimeve; Pistola [vegla dore]; Pistola, të operuara manualisht, për nxjerrjen e mastikave; 

Prerës picash, jo-elektrikë; Hapëse vrimash [vegla dore]; Thurje [vegla dore]; Prerës 
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lëndinash [instrumenta dore]; Tehe brisku rroje; Brisqe rroje, elektrikë apo jo-elektrikë; 

Rripa lëkure për prehje brisqesh; Kuti rroje; Shtrydhëse; priza shtrydhësesh; Rende [vegla 

dore]; Prerës litarësh për bagëti [vegla dore]; Pllaka me vida në formë unazash; Gërmues 

[vegla dore]; Prerës tubash [vegla dore]; Instrumente për prerje tubash; Shpata; Këllefë 

shpatash; Tehe sharre [pjesë veglash dore]; Sharra [vegla dore]; Mbajtës sharrash; 

Kruajtëse [vegla dore]; Lopata [vegla dore]; krasitëse; Tehe krasitjeje; Gërshërë për krasitje 

[instrumenta dore]; Çekiç druri [instrumenta dore]; Pastrues me dorëza hekuri; Shufra 

policore; Çekiçë muratori; Instrumente mprehëse të teheve; Instrumente abrazive 

[instrumenta dore]; Sharra (mprehëse-) [vegla dore]; Mbajtës për gurë mprehës; Çelësa 

(vegla dore); Kuti zumpare; Gur gërryes zumpare; Prerës; Vegla prerëse [vegla dore]; 

Vegla me tehe [vegla dore]; Qepshe për verë; Shufra prerëse; Kaçavida; Mengena; Morseta 

për marangozë ose vozaxhinj; Kallëpe [vegla dore këpucarësh]; Thika për lëvore; Kama; 

Kosa; Unaza për kosa; Gurë mprehës; mbushësa [vegla dore]; Drapër; Zdrukthe në formë 

kllape; Shpatulla [vegla dore]; Zgjerues [vegla dore]; Pajisje për zgjatjen e telave metalikë 

[vegla dore]; Bel; Kazma [vegla dore]; Hapëse vrimash qendrore [vegla dore]; Gozhda; 

Shiringa për spërkatje të insekticideve; Spërkatës insekticidesh [vegla dore]; Turjela [vegla 

dore]; Stampues [vegla dore]; Stampues [vegla dore]; Çekiç guri; Dalta; Hekur zjarri; 

Boshte për vrima; Dorëza krasitjeje [vegla dore]; Trapanë [vegla dore]; Sete argjendi për 

tavolinë [thika, pirunë e lugë]; Aparate për tatuazha; Prerës flokësh për kafshë [instrumenta 

dore]; Pirunj pr heqje të barishtave [vegla dore]; Asgjësues gjembash [vegla dore]; Aparate 

tronditëse (Bagëti-); Vegla për shënjimin e bagëtisë; Instrumenta për qethje bagëtish; Krikë 

ngritës, operuar me dorë; Hekur dredhës; Mjete dërstilimi [vegla dore]; Rripa veglash 

[mbajtës]; Çelik për mprehje; Mbajtës për gurë mprehës; Çelik për mprehje; Hanxharë 

[thika]; Hanxharë për perime; Përdredhës për çerpikë; Përdredhës për tapa; matës [vegla 

dore]; Pinca; Thika vizatimi; Turjela zdrukthtari; Ndarës sheqeri; Detektorë shpimi për tuba 

biçikletash; Makina për punime metalike, vegla rrotulluese për torno, prerëse bluarjeje 

[vegla dore], Vida me tegela prerëse; Pajime mbajtëse dhe Preparate për punime metalike; 

Prerës, tehe (punime metali), Prerës me tegela, Lidhëse e vidave, Koka dhe aparate të 

prerjes së tegelave, Shtrydhëse, vegla për gërmim [pjesë veglash dore], Trapanë, 

Shtrydhëse, pjesë shpuese me forma; vegla kapëse, këllëfë, çengela me unazë, mengene, 

fiderë, rubinete, si dhe shtesat, insertet dhe bulonat qendrorë, presa të levës shpuese 

(montime); Vegla dore dhe mjete, të operuara me dorë; Sensorë, prerëse me rregullim, 

unaza kufizuese, masa prizë për orientim; prerës, tehe (punime metali), mengene.   

9   Aparat dhe instrumentet shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, përveç 

atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim (inspektim), 

aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për 

makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë; 

bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat 

e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat 

e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer 

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparat për shuarjen e zjarrit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit; 

Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta 
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dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e 

regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për 

mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje 

multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital 

personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë]; 

Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë llaptopë; Aparatet e 

rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e 

telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e 

navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në 

CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta); 

Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to; 

thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3 ; Shiritë dhe 

kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe; 

Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët 

e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për 

makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat 

mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin 

e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues 

të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve; 

Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për 

makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer 

kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me 

prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat e përpunimit të të dhënave; 

Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për 

regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag) 

elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura 

ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike; 

Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e 

pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm 

(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri 

kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë; 

Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues 

elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 

ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për 

udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane, 

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 
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automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për 

karrikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të 

automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues, 

pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe 

elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që 

përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës 

dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe 

elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht 

nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve 

dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga 

shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e 

konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme 

elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të 

imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të 

diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike 

që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module 

komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të 

komponentëve  për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose 

kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e 

tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit, 

modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe 

zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e 

rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose 

kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e 

tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe 

konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS), 

sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për 

mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e 

naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike 

të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave 

dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore; 

Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim, 

Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose 

kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese 

hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe 

elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e 

kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues, 

Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet 

elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose 

kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 

ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë, 

përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore 

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 
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akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike 

për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për 

distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për 

distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen 

e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve 

[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik]; 

Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat 

rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e 

kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit 

izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të 

qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i 

tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat; 

elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut; 

Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët 

[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb; 

Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina, 

elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe 

pajisjet për shpëtim ; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë 

elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit,  pllakat e përpunimit, prizmat 

e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe 

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.   

10   Aparaura dhe instrumente kirurgjikale, dentale dhe veterinere, gjymtyrë, sy dhe 

dhëmbë artificial; Artikuj ortopedik; Materialet e qepjes; Aromatizues për hapësira për 

shkaqe mjekësore; Gjilpëra Akupunkture; Aparate të cilat përdoren për analiza mjekësore; 

Aparaturat për frymëmarrje artificiale; Aparatura dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, 

për shkaqe mjekësore; Paisje për infermjeri; Aparatura për trajtimin e shurdhimit; 

Aparatura për rehabilitim (trup -) për shkaqe mjekësore; Aparaturë për pastrim dhe 

rregullim të teksturës së fytyrës; Mbajtëset e instrumenteve të përdorura nga mjekët dhe 

kirurgët; Respiratorë për frymëmarrje artificiale; Lavaman për shkaqe mjekësore; Enë për 

marrjen e medikamenteve; Hallka për dhëmbë; Aparatura për testimin e gjakut; Stetoskop; 

Fashtë për dhjamë; Gjoks artificial; Inkubatorët për qëllime mjekësore; Aparatura dhe 

instrumente kirurgjike; Fije, kirurgjike; Implantet kirurgjike [materiale artificiale]; Takëm 

kirurgjik; Gjilpëra për qepje; Sfungjer (kirurgjik - ); Pasqyë për kirurgët; Defribilatorë; 

Fashta [kirurgji]; Aparatura diagnostifikuese, për shkaqe mjekësore; Dializues; Tubat e 

kullimit për përdorim mjekësor; Fryerës; Qese akulli për shkaqe mjekësore; Fasha, elestike; 

Instrumente elektrike për akupunkturë; Elektroda për përdorim mjekësor; 

Elektrokardiografë; Goma për bastunët e invalidëve; Mbrojtëset e gishtave për qëllime 

mjekësore; Pjesa e epërme e biberonit (pjesa nga goma); Instrumente dentale; Rripa për 

qëllime mjekësore (Galavnic); Paisje terapeutike (Galavnic); Gastroskopë; Shiringa; Bagëti 

(mjete për pjellje për - ); Instrumente për Obstetrikë; pincë; Mbrojtës të dëgjimit; Aparat 

fizioterapik; Kavitetet e trupit (Pajisje për larjen -); Fasadat me suva për qëllime 

ortopedike; Rripa, elektrike, për qëllime mjekësore; Rripa për qëllime mjekësore; Rripa për 

qëllime ortopedike; Proteza të flokëve; Hematometër; Dorashka për qëllime mjekësore; 

Uturak [enë]; Sonda ureterike; Shiringa ureterike; Mjeti për kontrollimin e zemrës; Mjete 
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ndihmëse të dëgjimit për të shurdhër; Mjete për dëgjim; Korse/shtrënguese për qëllime 

mjekësore; Thikat e misrit; Shiring për injektim; Inhalatorë; Shiring medicinal; Inkubatorë 

për foshnje; Çantëz për shpërlarje; Aparaturat për qëllime mjekësore (ENEMA); Tuba për 

marrjen e gjakut dhe vënjen e medikamenteve në trup; Pinca; Fije; Tuba mjekësor; jastëkë 

për shkaqe mjekësore; Fashta [qese] për parandalimin e presionit ne plagët e pacientëve; 

Kutitë për përdorim nga kirurgët dhe mjekët; Kompresorë [kirurgjik]; Jastëkë sporifik për 

pagjumësi; Çorape shtrënguese për vena; Mjetet transportuese të ambulancës; Çarçafë për 

pacientët; Patarica; Sy artficial; Lëkurë artificiale për qëllime kirurgjike; Fëlqi artificiale; 

Lenta[proteza intraokulare]për implante kirurgjike; Dhëmbë artificial; Lampa për shkaqe 

mjekësore; Shtiza; Laser për shkaqe mjekësore; Rripa abdominal; Korsa abdominale; Jastëk 

ajri për shkaqe mjekësore; dyshek nga ajri për shkaqe mjekësore; Maska për përdorim nga 

personeli mjekësor; Aparatura për masazhë; Aparatura për masazhë estetike; Dorashka për 

masazhë; Dyshek për lindje; Aparatura dhe instrumente mjekësore; Udhërrëfyesit 

mjekësor; Aparatura për ushtrime fizike, për shkaqe mjekësore; Luga për marrjen e 

medikamenteve; Thikat kirurgjike; Pompat e gjoksit; rripa për kërthizë; Karrige për 

pacient; Gjilpëra për shkaqe mjekësore; Aparatura për anestezion; Maska për anestezion; 

Pajisje kontraceptive; Shkopinj për pastrimin e veshëve; Priza veshi [pajisje për mbrojtjen e 

veshëve]; Lecka sidomos për dhomat operuese; Tavolina operuese; Perde kirurgjike; 

Oftalmometër; Oftalmoskop; Mbështetëse për harkun e këmbës; Shtrënguese/mbrojtëse për 

nyje; Anatomike; Shtrënguese/mbrojtëse të gjunjëve, ortopedike; Mbatje ortotike; Shtroja 

ortotike për mbathje; Blloqe të tretshme për trajtim të infeksioneve ose kontraceptiv; Mjete 

për shpërndarje të substancave [Bolus gun]; Prezervativë; Gjymtyrë artificiale; Mjete për 

matjen e pulsit; Pompa për shkaqe mjekësore; Lampa Quartz për shkaqe mjekësore; 

Aparatura radiologjike për shkaqe mjekësore; Aparate tymosëse për shkaqe mjekësore; 

Aparaturat X-Rey/Rreze-X për shkaqe mjekësore; Tubat X-Rey për shkaqe mjekësore; 

Ekrane/fotografim radiologjik për shkaqe mjekësore; Tubat radium për shkaqe mjekësore; 

Sharra për shkaqe kirurgjike; Enë për mbajtjen e biberonëve; valvulat e biberonëve; 

Gërshërë për kirurgji; Materiale kirurgjike mbështetëse (në rastet e thyerjes së gjymtyrëve); 

Paisja për mbajtjen e krahut të lënduar [paisje mbrojtëse]; Thithësja e biberonit; Gota për 

terapi me gota; Mbështetës për shputa të rrafshëta; Paisje mbrojtëse kundër rrezeve X-Rey, 

për shkaqe mjekësore; Karrige krahu për shkaqe mjekësore dhe dentale; Kukulla dashurie 

[kukulla seksi]; Skalper; Mjeti për eksplorimin e plagës për shkaqe mjekësore; Kontejner të 

bërë special për tepricat/mbeturinat mjekësore; Shtretër [ aparate mjekësore]; Shiringë për 

shkaqe mjekësore; Enë për pështymë për shkaqe mjekësore; Oturak shtrati; Stenda; Çarçafë 

i sterilizuar, kirurgjik; Stetoskopë; Këpuca për shkaqe mjekësore; Aparatura 

radioterapeutike; Aparatura për shtrirje dhe tërëheqjen e pacientëve, për shkaqe mjekësore; 

Çorape elastike për shkaqe mjekësore; Shiringa Hipodermik; Fashtë/shtresë mbajtëse; 

Aparatura terapeutike me ajër të nxehtë; paketimet termike për ndihmën e parë; 

Termometër për shkaqe mjekësor; Shtretër me rrota; Instrument kirurgjik për tërheqje të 

lëngjeve; Pikatore për shkaqe mjekësore; Paisje për matjen e pikave për shkaqe mjekësore; 

Filtrues për rrezet ultra-violetë, për shkaqe mjekësore; Lampa të rrezeve ultravioletë për 

shkaqe mjekësore; Rripat për shtatzëni; Çarçafë për mos përmbajtje; Rripa hipogastrik; 

Shtresa Abdominale; Aparatura dhe instrumente urologjike; Shiringa vaginal; Sprej për 

shkaqe mjekësore; Aparatura dhe instrumente veterinarie; Virbruesit e shtretërve; 

Aparatura për masazhë me dridhje; Fashta (termo-elektrik-) [kirurgji]; Shtretër Hidrostatik 

[ujë] për shkaqe mjekësore; Qese me ujë për shkaqe mjekësore; Aparatura për ringjallje 
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[Resuscitation]; Brusha për pastrimin e trupit; Kapëse kirurgjike; Instrumente dhe 

Aparatura dentale; Instrumente elektrike dentale; Pasqyre për dentist; Karrige për 

egzaminimin dental; Proteza dentale; Pinca për dhëmbë artificial; Gërmuesit e gjuhës; 

Gjaketa lidhëse në mjekësi.   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje (përveç për vetura apo kamionë), gjenerim të avullit, 

gatim, aparatet frigoriferike, tharëse, ventiluese, furnizuese me ujë dhe për qëllime sanitare; 

Shtylla për djegie për përdorim në industrinë e vajrave; Valvula ajri për instalimet për 

ngrohje me avull; Lavamanë; Instalime për pastrim të kanalizimeve; Aspiratorë për 

kuzhina; Korniza që vendosen në stuva me gaz; Ndezës; Montimet për banjë me ajër të 

nxehtë; Aparate për hidromasazhë; Aparate për dehidrimin e ushqimeve; Kuti për hirin e 

furrnaltave; Instalime për bartjen e hirit, automatike; Cisternë ruajtëse për sistemet e 

ngrohjes së ujit për instalimet e ngrohjes qendrore; Instalime të ujitjes, automatike; Djegës 

acetileni; Gjeneratorë acetileni; Shtylla për djegien e acetilenit; Ngrohës; elektrik, për 

shishe për ushqim të bebeve; Furra për pjekje; Montime për banjo; Ngrohës për banjo; 

Vaska; Shtresa për banjo; Instalime për  banjo; Skara; Drita për akuariume; Instalime 

ndriçuese për mjete fluturuese; Aparate dhe instalime ndriçuese, përveç për vetura apo 

kaminë; Pajisje ndriçuese për mjete të transportit, përveç për vetura apo kamionë; LED 

(ndriçim), përveç për vetura apo kamionë; Llampa; përveç për vetura apo kamionë; 

Aspiratorë; Aspiratorë për laboratorë; Pajisje për ngrohje; Pajisje për ngrohje; Makina 

ujitëse për qëllime agrikulturore; Bide; Pajisje joreflektuese për automjete, përveç veturave 

apo kamionëve; Drita për kërkim; Llampa harkore; Aparate për rrezitje [solarium]; Djegës; 

Djegës për vrasjen e mikrobeve; Furrnalta, përveç për përdorim laboratorik; Ekonomizues 

nafte; Makina për gatimin e bukëve; Makina për gatimin e bukëve; Tosterë; Aparate për 

klorinimin e pishinave; Drita elektrike për pemën e vitit të ri; Aparat kromatografie për 

qëllime industriale; Tenxhere me presion [autoklavë], elektrike; Instalime për gjenerimin e 

avullit; Bojlerë avulli, përveç pjesëve të makinerive; Avullues (Pëlhurë -); Akumulatorë 

avulli; Drit tavani; Furra dentale; Aparate dezinfektuese; Aparate për lëshimin e 

preparateve dezinfektuese për tualete; Aparate për largimin e erërave, jo për përdorim 

personal; Aparate për distilim; Shtylla për distilim; Aparate për distilim; Pjekës frutash; 

Pajisje rrotulluese për pjekje; Cisterna uji me shtypje; Dush; Kabinë dushi; Ngrohës për 

hekur për ngrohje; Makina dhe aparate për akull; Frigoriferë; Tepihë të ngrohur 

elektronikisht; Fije të holla/filamente për ngrohje, elektrike; Ventilator (Elektrik -) për 

përdorim personal; Ibrikë, elektrik; Tuba shkarkues, elektrik, për ndriçim; Sinjalizues me 

shkrepje drite; Drita për biçikleta; Priza për drita elektrike; Farka portabile; Gazra/tymra 

për ngrohjen e bojlerëve; Filterë [pjesë të instalimeve shtëpiake apo industriale]; Aparate 

për filtrimin e akuariumëve; Llampa Curling; Friteza, elektrike; Pajisje për furra 

[përkrahëse]; Pajisje mbushëse për furrnalta industriale; Aparate për tharjen e bimëve; 

Mbulesë për këmbët e bebeve, të ngrohura elektronikisht; Ngrohës këmbësh, elektrik apo 

jo-elektrik; Ndezës me fërkim për ndezjen e gazit; Ndezës gazi; Djegës gazi; Bojlerë gazi; 

Kondensues gazi, përveç pjesëve të makinerive; Llampa gazi; Aparate për pastrimin e gazit 

[pjesë të instalimeve të gazit]; Ngrirës; Aparate për avullimin e fytyrës [saunat]; Aparate 

për ftohjen e pijeve; Poça elektrik, përveç për vetura apo kamionë; Fije të holla/filamente 

për llampa elektrike; Pajisje për pjekje; Skara; Pjekëse me rrotullim; Llampa të minatorëve; 

Tharëse flokësh; Rubinetë; Aparatë për tharjen e duarve për banjo; Numra për shtëpi për 

ndriçim; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Aparate ngrohëse; elektrike; 

Ngrohës akuariumi; Aparate ngrohëse për nafta të ngruta, të lëngshme apo të gazta; Bojlerë 
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furrnaltash; Bojlerë; përveç pjesëve për makineri; Jastëk [shtroja] për ngrohje, elektrike, jo 

për qëllime mjekësore; Elementë ngrohës, përveç për vetura apo kamionë; Kapakë 

radiatorësh; Furra me ajër të nxehtë; Pllaka ngrohëse; Radiatorë [për ngrohje]; Aparate për 

ngrohje, Aparate për ngrohje; Pajisje për ngrohje, përveç për vetura apo kamionë; Hidrantë; 

Aparate ionizuese për trajtimin e ajrit apo ujit; Pajisje elektrike për përgatitjen e jogurtit; 

Filterë elektrik për kafe; Ibrikë elektrik për kafe; Pajisje për përgatitje të kafes [percolator]; 

Pjekës të kafes; Reaktorë nuklear; Instalime për kondicionimin e ajrit; Instalime për 

kondicionimin e ajrit për automjete; përveç veturave apo kamionëve; Djegës të 

oksihidrogjenit; Aparate dhe instalime për gatim; Furra; Pjekës; Pllaka për gatim; Karbon 

për llampa harkore; Llambadarë; Furra të kuzhinës; Instalime ftohëse për lëngje; Instalime 

ftohëse për duhan; Instalime dhe makineri ftohëse; Kabinetë frigoriferik; Pajisje dhe 

instalime frigoriferike; Enë për ftohje; Ftohës për furrnalta; Dhoma të ftohta për 

magazinim; Vitrina frigoriferike [me ekspozim të dukshëm]; Djegës për laboratorë; Llampa 

për laboratorë; Llampa elektrike; Llampa për sinjale drejtuese për automjete; përveç për 

vetura apo kamionë; Djegës për llampa; Korniza për llampa; Llampa në formë globi; 

Oxhaqe për llampa; Pëlhura për llampa; Mbajtëse të pëlhurave për llampa; Fanarë kinezë; 

Fanarë për ndezje; Gurë llave për përdorim në skara; Pajisje për ngrohjen e ngjitësit; Tuba 

uji për instalime sanitare; Tuba ndritës për ndriçim; Shpërndarës drite; Lagështues për 

radiatorë me ngrohje qendrore; Aparate për largimin e aromave nga ajri; Aparate për 

ngrohjen e ajrit; Filterë për kondicionim ajri; Instalime për filtrim të ajrit; Aparate për 

ftohjen e ajrit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ajrit; Llampa që vrasin bakteriet, për 

pastrimin e ajrit; Vaska llixhash [vaska]; Sterilizues ajri; Tharës ajri; Aparate dhe makineri 

për [kondicionim ajri] ventilim; Fije të holla/filamente magnezi për ndriçim; Pjekës malti; 

Impiante për desalinim të ujit të detit; Furra me mikrovalë; Furra me mikrovalë për qëllime 

industriale; Instalime për ftohjen e qumështit; Rubinet përzies për tuba të ujit; Gryka anti-

spërkatje për rubinetë; Valvula për kontrollimin e niveleve në cisterna; Stuva [aparate 

ngrohëse]; Korniza metalike për furra; Pjesë, të formësuara, për furra; Pjesë për furra të 

bëra nga argjila rezistente ndaj zjarrit; Grila për përdorim në zjarr; Djegës vaji; Llampa me 

vaj; Aparate për pastrimin e vajit; Pasteurizues; Djegës nafte; Instalime polimerizimi; 

Llampa projektuese; Radiatorë, elektrik; Shtylla rafinuese për distilim; Aparate tymosëse, 

jo për qëllime mjekësore; Valvula që rregullojnë qarkullimin e ajrit në ngrohës; Tymra të 

oxhakut; Reflektorë llampash, përveç për vetura apo kamionë; Aksesorë rregullues dhe për 

siguri për tuba gazi; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate gazi; Aksesorë 

rregullues dhe për siguri për aparate uji; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate dhe 

tuba uji ose gazi; Dhoma të pastra [instalime sanitare]; Tuba bojleri [tuba] për instalime për 

ngrohje; Rubinetë për tuba; Spirale [pjesë të instalimeve për distilim, ngrohje apo ftohje]; 

Pjekës; Aparate dhe instalime sanitare; Instalime të vaskave për sauna; Pajisje ngrohëse për 

shkrirhjen e akullit ne dritare të automjeteve, përveç për vetura apo kamionë; Tiganë 

elektrik gatimi me presion; Ventilator oxhaku; Llampa sigurie; Aksesorë sigurie për aparate 

dhe tuba uji apo gazi; Vaska për banja [sitz] ku thellësia e ujit arrin deri në ije; Furrnalta 

solare; Aparate prurëse për bojlerë ngrohës; Djegës alkooli; Fontana; Llampa për rrugë; 

Sterilizues; Stuva [aparate ngrohëse]; Pjekës duhani; Pishtarë elektrik/llampë dore; Ngrohës 

xhepi; Drita zhytëse; Ngrohëse zhytëse; Pllaka të nxehta; Kolektor termal solar [ngrohje]; 

Valvula (Termostatike -) [pjesë të instalimeve për ngrohje]; Pajisje dhe instalime 

frigoriferike; Dhomë vetëm me guackë tualeti; Guacka tualeti; Ulëse tualeti; Aparate për 

shkarkimin e ujit në guackë; Kabinete për banjë turke, portabël; Tualete, portabël; Filterë 
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për ujë të pijshëm; Instalime për tharje; Instalime dhe aparate për tharje; Aparate për tharje; 

Transmetues ujitjeje me pikim [montime për ujitje]; Llampa me rreze ultravioletë, jo për 

qëllime mjekësore; Pastrues për rubinetë uji; Urinale [pajisje sanitare]; Ventilatorë; përveç 

për vetura apo kamionë; Pompa për ngrohje; Gjeneratorë të nxehtësisë; Akumulatorë të 

nxehtësisë; Shishe për ujë të ngrohtë; Pllaka të nxehta; Ngrohës uji [aparate]; Instalime për 

ngrohjen e ujit të nxehtë; Lavamanë banjoje; Bojlerë për dhoma të lavanderisë; Tharëse 

rrobash, elektrike; Instalime për zbutjen e ujit; Instalime për filtrimin e ujit; Cisterna për 

lëshimin e ujit; Instalime për ftohjen e ujit; Instalime për përçimin e ujit; Instalime për 

pastrimin e ujit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; Sterilizues uji; Instalime për 

furnizimin me ujë; Instalime për shpërndarjen e ujit; Aparate për marrjen e ujit; Qese 

njëpërdorimëshe për sterilizim; Aparate “whirpool-jet” me ujë me presion; Radiatorë me 

ngrohje qendrore; Fontana uji dekorative; Vatra/kaminë, shtëpiak; Drita të biçikletave; 

Stuva portabël me gaz, djegës alkooli; stova petroleumi; stova petroli; Furrnalta industriale; 

Instalime pastruese për kanalizim (ujë kanalizimi); Impiante për gjenerimin e energjisë nga 

mbetjet; Aparate për pastrimin e ajrit; Qarkullues ajri; Instalime për impiante të energjisë 

nukleare; Impiante për kogjenerim nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material 

moderues nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material moderues nuklear; Reaktorë 

nuklear; Gjeneratorë nuklear; Materiale të zbërthyeshme për energji nukleare; Cisterna uji 

me presion; Aksesorë të sigurisë për aparate dhe tuba uji apo gazi; Instalime për ftohjen e 

ujit; Shkëmbyes nxehtësie, përveç pjesëve të makinerive; Makineri dhe pajisje për 

oksidizim katalitik për kontrollimin e ndotjes atmosferike në ambiente industriale; 

Oksidizues termal për kontrollimin e ndotjes industriale të ajrit.   

12   Aparate për bartje përmes tokës, ajrit apo ujit, përveç veturave apo kamionëve; bartje 

nëntokë, pjesët, aksesorët, ose përbërësit e çfarëdo lloji përkatës; Mjete të transportit të të 

gjitha llojeve; përveç veturave apo kamionëve, pjesët; komponentët dhe aksesorët përkatës, 

përveç për vetura apo kamionë; tramvaj, Në tramvajë të posaçëm, Autobusë, Trolejbus dhe 

vagonë për hekurudha nëntokësore; Automjete hekurudhore, në veçanti trenë, lokomotiva, 

vagonë për transportin e pasagjerëve, njësi të energjisë; vagonë motorik dhe njëzi (dizel), 

pjesët, komponentët dhe aksesorët përkatës; Automjete motorike të çfarëdo lloji, në veçanti 

traktorë, shtypës rruge dhe aksesorët dhë komponentët përkatës; përveç veturave apo 

kamionëve; Aeroplanë; motorë të avionëve; komponentë të avionëvë; Anije, varka dhe 

motorë të anijeve dhe komponentët përkatës, urat; Automjete me motorë elektrik, përveç 

veturave apo kamionëve; aksesorët dhe komponentët përkatës, duke qenë trollejbus, 

autobusë elektrik; Automjete elektrike të veçanta/të shërbimeve, përveç veturave apo 

kamionëve; Autobusë me bateri; Automjete me ndotje zero, duke qenë autobusë me vende 

karburanti (autobusë me emetim/ndotje zero); automjete elektrike për shfrytëzim minerar; 

automjete hibride, përveç veturave apo kamionëve, pjesët, komponentët dhe aksesorët 

përkatës; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve dhe pajisjeve elektrike për tërheqje për 

mjete të transportit tokësor; nëntokësor ose hekurudhor; Pajisje elektrike për tërheqje për 

transport elektrik të të gjitha llojeve; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve për transport; 

Invertues i tërheqjes për format e transportit; Konvertues për ngasjen kryesore dhe 

ndihmëse dhe konvertues voltazhi për automjetet tokësorë; vagonët e metrove dhe mjeteve 

lëvizëse në hekurudhë të të gjitha llojeve; Motorë elektrik për transport të të gjitha llojeve; 

Pedale të biçikletave; Pjesë strukturore të biçikletave; Korniza për biçikleta, çikleta; Pjesë 

(pirun) lidhëse e pjesës së përparme të biçikletave, çikleta; Frenj për biçikleta, çikleta; 

Rrota për biçikleta, çikleta; Disqe për frenim për automjete tokësore; përveç për vetura apo 
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kamionë; Pirun [fork] [pjesë biçikletash]; Dorëza për biçikleta, çikleta; Goma pa tuba 

[goma] për biçikleta, çikleta; Goma [goma] biçikletash; Tuba të brendshëm për biçikleta, 

çikleta; Veshje e jashtme për goma pneumatike [goma]; Mjete për riparimin e gomave; 

Arrna për tubat e brendshëm të gomave; Pompa për biçikleta, çikleta; Korniza e rrotave për 

rrotat e biçikletave, çikletave; Pjesë montuese për rrota; Pjesë mbështetëse për rrota; Pedale 

për çikleta; Zinxhirë për biçikleta, çikleta; Marsh për biçikleta; Kunj për ndërrimin e 

shpejtësive në automjete tokësore, përveç për vetura apo kamionë; Motorë të 

motoçikletave; Mbajtëse biçikletash; Stabilizues biçikletash; Pasqyra anësore për 

automjete, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkio për transportimin e biçikletave; Ulëse 

për fëmijë për përdorim në automjete; Pajisje kundër vjedhjes për automjete; Mbajtëse 

biçikletash; Rrjeta bagazhi për automjete; Shporta të përshtatura për biçikleta; Çanta të 

përshtatura për biçikleta; Kafazë për shishe uji për biçikleta; Shalë të çikletave; Mbulesa 

për shalë të biçikletave; Pjesët lëvizëse [drive trains] të biçikletave [pjesë të biçikletave]; 

Baza e pjesës për dorëza [pjesë të biçikletave]; Automjete të veçanta, duke qenë kamionë 

pirunierë ose kamionë ngarkues, kamionë ngritës, automjete spërkatëse; bobina për tuba 

gome; automjete të frigoriferuara; automjete të përshtatura për qëllime ushtarake; përveç 

veturave apo kamionëve; Karrocë për ndërrim këndi; Automjete dëbore; automjete të 

kontrollueshme nga larg, përveç veturave apo kamionëve; boshtet për automjete, përveç për 

vetura apo kamionë; automjete për fjetje; kutia e ndërruesit të shpejtësive për automjete 

tokësore, përveç veturave apo kamionëve; Trupat e automjeteve; përveç veturave apo 

kamionëve; pjesë për konvertimin e ndërrimit të shpejtësive për automjete tokësore, përveç 

veturave apo kamionëve; Vagonë për teleferikë; Tramvajë pastrues; Automjete uji; 

Automjete me jastëk ajri; Rrota për automjete tokësore; përveç për vetura apo kamionë; 

shasi automjetesh; përveç për vetura apo kamionë; Dyer për mjetet e transportit, përveç për 

vetura apo kamionë; Ulëse për automjete, përveç për vetura apo kamionë; Tapiceri për 

automjete përveç për vetura apo kamionë, Rrota, Boshte, Shiritë për pjesën e rrotave; 

Frenjtë; përveç për vetura apo kamionë; zhurmëmbytës, përveç për vetura apo kamionë; 

disqe frenimi; përveç për vetura apo kamionë;   

13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e eksplozivëve të 

amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; Acetil 

nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i  pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 
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eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara.   

14   Metale të çmuara dhe imitimet e tyre; Xhevahire, gurë të çmuar; Instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; Bexhe të çmuar nga metali; Shkëmb i përbërë nga silici 

[Agates]; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Spirancë [orën dhe bërja e orëve]; Kunjat që janë 

bizhuteri; Byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orë dore; Ora atomike; Kallëp nga metalët e 

çmuar; Bizhuteri prej qelibari të verdhë; Broshe [stoli]; Buste nga metalet e çmuara; Një 

lloj specifik i orës [Chronographs] [ora]; Kronoskop; Stoli Cloisonne [metodë e lashtë për 

dekorimin e objekteve metalike]; Diamante; Penjë nga metalet e çmuara; metalet e çmuara, 

i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar; Gurët e çmuar; Orë dhome dhe orë dore, elektrike; 

Fildish [stoli, bizhuteri (Am.)]; Cilindra [ orë dhome dhe bërës të orave]; Figurinë e 

metaleve të çmuara; Linjit gjysëm i çmuar, i papërpunuar ose gjysëm i punuar; Zbukurimet 

e jet; Ari, i papastër ose i rrahur; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Qafore[stoli]; 

Xhevahire të kapelës; Element kimik nga metali [Iridium]; Kutitë e metaleve të çmuara; 

Zinxhirët [bizhuteri]; Metalet për krevatë; Këmbët lidhëse; Stolitë për krevatë; Punimet e 

artit të metaleve të çmuara; Argumentet e bakrit; Lidhjet e metaleve të çmuara; Marzheta; 

Medalje; Medalijon [stoli]; Monedha; Vathë; [xhevahire]; Element kimik nga metali 

[Osmium]; Paladium; Perlat e bëra nga ambroidi [amberi i shtypur]; Rruaza për të bërë 

bizhuteri; Perlat [stoli]; Platin [metal]; Rodium; Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Ruten; 

Unaza kyçe [xhingla ose medalijon]; Mbajtëset e xhevahirit; Kunjat zbukuruese; 

Zbukurimet [stoli, bizhuteri (Am.)]; Xhevair; Xhevahire këpucësh; Argjend, i papastër ose i 

rrahur; Fije argjendi; Argjendi i pastruar [tela argjendi]; Mjet për tregimin e orës me 

ndihmën e diellit; Gurë Spinel [gurë të çmuar]; Statujat e metaleve të çmuara; Kohëmatës; 

Xhuto bizhuteri [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Ora dore; Ora dhome; Rrip ore; Mbajtëset 

për ora dhe për orëbërje; Mbajtës për ora dhome; Mbajtës për ora dore; lavjerrës [orë 

dhome – orë bërës]; Majtës pvr ora [praqitje]; Paisje (spirale e brendshme) e orës; Xhama 

orash; Orë xhepi; Varëse; Lëvizës për orë dhome dhe orë dore; Akrepat e orës; Orë me zile; 

Mekanizmi i orës; Instrumente për kohë; Kontrollues orësh [orë elektronike]; Ora dhome 

dhe mjetet e bërjes së orës, ora dhome.   

15   Instrumente muzikore, harmonikë; Flautë/Fyll ; Harmonikë [Bandonions]; Baset 

[instrumente muzikore]; çapare; Kandela për instrumentet muzikore; Harqet për 

instrumentet muzikore; Paisje për instrumente muzikore; Flokë për harqe për instrumentet 

muzikore; Shkopinj për harqe për instrumentet muzikore; [trumpeta] Buccins; Trombë; 

Njomës për instrumentet muzikore; Tela për instrumentet muzikore; Organët lëvizëse; 

Gajdja; Instrumentet muzikore elektronike; Flautat; Mbajtëset e instrumenteve muzikore; 

Violinat; Gitaret; Arimba [instrumente muzikore]; Atje Gongu; Harpa; Telat e harpës; 

Harmonikat; Harmonikë e vogël [Harmoniums]; Trumpeta [instrumente muzikore]; Huqin 

[violina Kineze]; Tingëza; Mjetet për vendosjen e mjekrës në violinë; Klarinetë; Piano; 

tastier për instrumente muzikore; Telat e pianos; Tastet e pianos; Pianot; Basat e dyfisht; 

Lloj harmonike[Concertinas]; Harkore; Rrathë të shpuar muzikor; mandolina; Harpa të 

çifutëve [instrumente muzikore]; Pipëz për instrumente muzikore; Sintezuesit e muzikës; 

Fletat e muzikës [piano]; Mbajtës për instrumente muzikore; Aparate për këthimin e fletave 

muzikore; Pupitër; Saksofon; Okarinë; Organ; Tumpani; Këmbëza për instrumente 

muzikore; Piano; Pipa [kitare Kineze]; Saksofon [instrument muzikor]; Paisje për kitare 

[Guitar picks]; Trombon; Mbështjellës për instrumente muzikore; Tela për instrumente 

muzikore; Instrumente muzikore me tela; Saksofon; Këmbana [instrumenet muzikore]; 

Sheng [instrument kineze frymore]; Kuti muzikore; Urat për instrumente muzikore; Mjete 
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metali [instrumete muzikore]; Çekiçët akordues; Suona [trumpeta kineze]; Shkopinjët për 

dirigjim; Bateri Tom-toms; Trupi i rrethit; Tastjerat për instrumente muzikore; Rregulluesit 

e intesitetit për pianot mekanike; Trekëndëshi orkestral [instrumente muzikore]; Cipa për 

bateri; Bateritë [instrumente muzikore]; Daulle; Shkopinjët e baterive; Trumpetat; Valvulat 

për instrumente muzikore; Violat; Tubat e erës për organ; Kunjat për instrumente muzikore;  

Ksilofon; Instrument muzikor me tela (Zinthers).   

16   Letër dhe karton; Materie e shtypur; Material për lidhje të librave; fotografitë; Material 

dhe artikuj të zyrës (përveç mobiljeve); Ngjitëse për material të zyrës apo për përdorim 

shtëpiak; Materiale të artistëve dhe të vizatimit; Brushat për pikturim; Materialet mësimore 

(përveç aparateve); Fletë plastike, filma dhe çanta për ambalazhim dhe paketim; Blloqe 

printimi të tipit të printimit; material biroteknik; Makina shkrimi dhe artikuj të zyrës 

(përveç mobiljeve); Materiale udhëzuese dhe mësimore (përveç aparateve); Materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi; Çanta të mbeturinave të letrës ose të plastikës; Peceta të letrës për heqjen e grimit; 

material dekorues ngjitës; Pllakat e adresave për makinat e adresimit; Vulat e adresave; 

Makinat e adresimit; Regjistratorë për letrat; Skedarë për dokumente [material biroteknik]; 

album me copa të ngjitura; almanakë; Njomëzues [artikuj të zyrës]; Kartat e njoftimeve 

[material biroteknik]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela llogaritëse; Manshetë për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Etiketa ngjitëse [material biroteknik]; Kapëse të parave; Njomëzues [artikuj të 

zyrës]; material biroteknik (kabinete për -) [artikuj të zyrës]; tepihë për gota të birrës; 

Piktura; Piktura [foto], me ose pa kornizë; Mostrat biologjike për përdorim në mikroskopi 

[material mësimor]; skica të projekteve; lapsa; Mbajtësit e lapsave; Mprehës të lapsave; 

Makina për mprehjen e lapsave, elektrike apo joelektrike; jastëkë [material biroteknik]; 

pamflete; dërgem të letrave; Tabaka me letra; Pulla; fletore; Material për lidhjen e librave; 

Spangot për lidhjen e librave; Aparatet dhe makinat për lidhjen e librave [pajisjet e zyrës]; 

Metrazhe për lidhjen e librave; materiale për lidhje të librave; lidhjet e librave; skajet e 

librave; nevojat e zyrës; Kapëset e letrave; Libra komik; Diagramet; Mbajtësit e 

dokumenteve [material biroteknik]; Regletet e printerëve; Elektrotipet; Blloqe printimi; 

Fletët me ngjyrë për makinat riprodhuese të dokumenteve; Fletët me ngjyrë për dyfishues; 

Batanije të printerëve, jo prej tekstili; Lloje të printerëve; Lloje të printerëve; Mbulon 

[shkrimi]; Biletat; Etiketa të letrës ose kartonit; Kutitë e shablloneve; Flamuj të letrës; 

Regjistratorët [material biroteknik]; Shirita lidhës [libërlidhës]; Shirita me ngjyrë; Shirita 

me ngjyrë për printerë të kompjuterëve; Shirita për makinat e shkrimit; Kalemë për shirita 

me ngjyrë; Chromos; Enë për ftohës të ujit (- e artistit); Kutitë e ngjyrës [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Tabaka të ngjyrave; mbajtës të lapsit; kapëse të lapsit; kuti të lapsit; 

lapsa [artikuj të zyrës]; Fshirëse të lapsave; Fletët e letrës ose të plastikës për kontroll të 

lagështisë për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina [statuja të vogla] të letrës; Letër 

filtrimi; Pengesa për gisht [artikuj të zyrës]; Xhama shkrimi për zyrë apo për qëllime 

shtëpiake; Mbështjellës të shisheve nga kartoni ose letra; Mbështjellës të shisheve nga 

kartoni ose letra; Lëngu korrigjues [artikuj të zyrës]; Buletinet; Film plastik për 

mbështjellje; Fletët nga celuloza e rikuperuar për mbështjellje; Argjilat për modelim 

(kallëpet për -) [materialet e artistëve]; Formularët, e shtypur; Fotografi [të shtypura]; Foto-

gravura; Metra postare për përdorim zyre; Stilografë; Tabaka për klasifikimin dhe 

numërimin e parave; Hartat gjeografike; Librat e këngëve; Globuset tokësore; Kartolinat; 

Printime grafike; Riprodhimet grafike; Gjilpëra për skalitje; Pllaka gdhendëse; gravura; 
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Pasta dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose shtëpi; Kapës elastik për zyre; Shirit Gummed 

[material biroteknik]; Pëlhurë me gomë për material biroteknik; Stenda për stilolapsa dhe 

lapsa; Manualet [doracakët]; Pajisjet e etiketimit me dorë; Mbështetëse e dorës për piktorët; 

Shtynat për kapje - teftericë [artikuj të zyrës]; Hektografe; Seksionet histologjike për 

qëllime të mësimdhënies; Letër nga pulpi i drurit; Tabela nga pulpi i drurit [material 

biroteknik]; Zarfat [material biroteknik]; Kutitë me kapakë nga kartoni; Filtrat e kafesë nga 

letra; kalendarë; Slitat nga letra; Kartela të skedarëve; Hartat; Etiketat për kartat e indeksit; 

Tubat e kartonit; Katalogjet; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose shtëpi; Aparat për montimin 

e fotografive; Pastat dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose për qëllime shtëpiake; Shirita ngjitës 

për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shirit ngjitës -) [artikuj i zyrës]; dërrasa 

me mbërtheckë; Çanta për gatim në mikrovalë; Letër karboni; Letër për kopjim [material 

biroteknik]; Shirita korrigjues [material i zyrës]; Ngjyrë për korrigjim [heliografi]; Shtypës 

të kredi kartelave, joelektrike; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; Maje për 

lapsa kimik; Lakore franceze; Çantat e letrës; Materialet mësimore (përveç aparateve); 

Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; shënues i faqeve (bookmark); 

shkronja çeliku; Letër ndriçuese; litografi; Punime litografike të artit; Gurët litografikë; 

Shpues të vrimave për zyrë; Kartat e shpuara për makina Jacquard; Shpues të gropave 

[artikuj të zyrës]; Letra për blotim; Lidhësa me fletë të gjata; Paketat me flluska plastike për 

mbështjellje ose paketim; Brusha të artistëve; Kanavacë për pikturë; Paleta për piktorë; 

cilindër për ngjyrosje të shtëpisë; Easelët e piktorëve; Shkumësi për shenjëzim; Fllomasterë 

për hijezim; Krahëri për gravim; shabllonet; Mbajtësit majave të lapsave; Pasta për 

modelim; Materialet për modelim; Plastikë për modelim; Argjila për modelim; Dylli për 

modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse me muzikë; fletore për skicim; 

Aparatura për numërim; oleografe; Sortues të dosjeve [artikuj të zyrës]; Pantografe 

[instrumente vizatimi]; Letra; Letër elektrokardiografike; Letra për makinat e regjistrimit; 

Material biroteknik; Shiritat dhe kartat nga letra për regjistrimin e programeve 

kompjuterike; Shirita të letrës; Fletë të letrës [material biroteknik]; Materiale filtrimi [letër]; 

Peshqirët e fytyrës nga letra; Peshqirët e letrës; Modele nga letra; Mbulesa të vazove nga 

letra; Hapës të letrave; Fjongo të letrës; Peshqir letre; Shami letre; Qese letre konike; 

Kartoni; Lapsa për pikturim; Letra për kopjim; Pëlhurë për kopjim; Letër pergamene; Vula; 

postera; Dollapë nga letra ose kartoni; Pano ose letër reklamuese nga letra ose kartoni; Film 

ngjitës nga plastika, i zgjërueshëm, për paletizim; Dekorime nga letra; Portrete; Kartolina; 

prospekte; Produkte të fshirjes; Fshirës të gomës; Gërmuesit (fshirës) për zyrat; Mburoja 

fshirëse; skalitje; Letra për radiograme; Ditare (libra); Kuti të pasaportave; Tabela të 

vizatimit; Lapsa për vizatim; Gjilpëra gjurmuese për qëllime të vizatimit; Kunjat shtytëse; 

Katrorë në formë T për vizatim; Kurora; Buletinet; Indekset; Kontenjerë të kremës nga 

letra; Kartat të shkëmbimit përveç për lojëra; Fletët absorbuese prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Shabllonët [material biroteknik]; Kutitë e kartonit ose 

letrës; Ballina nga libreza të çeqeve; Lapsa ardëz; Tabela të shkrimit; Tabelat të shenjëes 

nga letra ose kartoni; Mburoja [vulat e letrës]; Shkumës të rrobaqepësve; Shumëfishues 

[material biroteknik]; Modele për rrobaqepësi; Modele për të bërë rroba; Drejtues të 

sirtarëve nga letra, i parfumuar ose jo; Fijet; Fijet e arit; Komplet i lapsave; Instrumentet e 

shkrimit; Librat për shkrim ose vizatim; Shkumës për shkrim; portofol për shkrim; Makina 

shkrimi, elektrike apo joelektrike; Kuti për shkrim [komplete] ; Brusha për makina shkrimi; 

Bloterë; Publikimet e shtypura; Pllakat e shablloneve; Mostra të dorëshkrimit për kopjim; 

Furnizime shkollore [material biroteknik]; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose për përdorim 
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shtëpiak; Kornizat për kompozim [printim]; Raftet e stallave [printim]; Dylli për 

ngjitje/mbyllje; Makinat për ngjitje për zyrat; Komponimet ngjitëse për material të letrës; 

Meshë për ngjitje; Vulat [vulat]; Letër argjendi; Stilolapsa çeliku; Mbajtëse të fotografive; 

Pasta ngjitëse për ngjitës për zyrë ose për përdorim shtëpiak; Stitit [shkumës i 

rrobaqepësit]; Mbajtësit për vulat [vulat]; Kutitë për vulat [vulat]; Jastëkët për vulat; 

Mbajtësit e vulave; Printimet [gravura]; Dizajne të qëndisjes [modele]; Ngjyra; Shishe të 

ngjyrave; Gurë të ngjyrave; Shkopinj me Ngjyra; Mbulesa të letrës; Mbulesa të tavolinës 

prej letre; Letër higjenike; Komplete për shtypje, të lëvizshëm [artikuj të zyrës]; Materiale 

transparente [material biroteknik]; Ngjyra indiane; Makinat për mbylljen e zarfave, për 

zyra; Jastëk të letrës; Çanta [zarfe, çanta të vogla] të letrës ose plastikës, për paketim; 

Artikuj të kartonit; Materiali i paketimit i bërë nga niseshte; Letër ambalazhi; duplikatorë; 

Aparatet dhe makinat e mimografit; vizoret; Aparatura për vinjetim; Fleta viskoze për 

mbështjellje; Letër me dyll; Dërrasat e zeza; Shkopinj për kompozim; Fshirës të tabelave të 

shkrimit; Materiale vizatimi; Libra skicimi; Komplete për vizatim; Katrorë për vizatim; 

Tregues (dëftues) për tabelë, jo elektronik; Tabela të shtypura; Grirëse letre për përdorim në 

zyrë; Kapëse (tefterica) për zyra; Numrat [tipi]; Shirita cigar; Kompas për vizatim.   

17   Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e përpunuar, substancë e fortë plastike [gutta-percha], 

gomë, mikë [silikat] dhe zëvendësuesit për të gjitha këto materiale; Plastikat dhe rrëshirat 

në formën e nxjerrë nga prodhimi; Paketimi, materiale ndaluese dhe izoluese; Gypa,tuba 

fleksibil jo nga metali; Goma, substancë e fortë plastike [gutta-percha], gomë, azbest, Mika 

[silikat] dhe mallërat e bëra nga këto materiale, jo të përfshira në klasat e tjera, përveç atyre 

për automjete për udhëtarë dhe kamionë; Plastikat në formën të nxjerrë për përdorim në 

prodhim, përveç për vetura dhe kamionë; Paketimi, materialet ndaluese dhe izoluese, 

përveç atyre për vetura dhe kamionë; Tuba fleksibil, jo nga metali; Rrëshira akrilike 

[produkte gjysëm të përfunduara]; Paisje të tubave me presion të lartë, jo nga metali, përveç 

atyre për vetura dhe kamionë; Mbushësit e hapsirave të zgjeruara, përveç atyre për vetura 

dhe kamionë; Hallka plotësuese/mbështetëse, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Hallka 

mbështetëse për dyer dhe dritare, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Jopërçues [izolues]; 

Fije elastike, jo për përdorim në tekstil; Substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështisë; Materialet e forta izoluese, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Substanca 

sintetike të filtrimit ose shkuma gjysëm të procesuara, përveç atyre për vetura dhe kamionë; 

Gypi për ujitje; Pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; 

Lesh xhami për izolim; Mika [silikat], të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara; Goma 

të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara, përveç veturave ose kamionëve; Brezat e 

kapakëve të foreleve të forta të gomës; Fije prej gome, jo për përdorim në tekstile; Valvulat 

e gomës, përveç makinave ose kamionëve; Zgjidhje gome; Korniza prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, përveç atyre për vetura ose kamionë; Frenat e gomës; 

Absorbuesit Shock të gomës, përveç veturave ose kamionëve; Unaza prej gome, përveç 

atyre të veturave ose kamionëve; Litarët e gomës; Mbeturina gome; Materialet për 

vendosjen e frenave, që janë produkte gjysëm të gatshme, përveç atyre për vetura ose 

kamionë; Ebonit [vullkanit]; Izolatorët e konduktimit elektrik, përveç atyre për vetura ose 

kamionëve; Izolatorë për gjurmët hekurudhore; Materialet izoluese, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Ngjyra izoluese, përveç atyre për vetura ose kamionë; Traka izoluese, përveç 

atyre për vetura ose kamionëve; Pëlhurë izoluese që krijohet nga shtypja e leshit ndaj një 

tekstili tjetër me lagështi apo nxehtësi, përveç atyre për vetura ose kamionëve; Llak izolues; 

Fleta izoluese prej metali, përveç atyre për vetura ose kamionë; Materiale izoluese; Doreza 
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izoluese; izolues; Izolatorë për kabllo; Transformatorë (Vaj izolues për -); Vajra izolues, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Letër izoluese; Suva izolues; Gomë e lëngët; Mastikë, 

përveç asajë për vetura ose kamionë; Shirita ngjitës, përveç letrës dhe jo për qëllime 

mjekësore ose shtëpiake; Fibrat e karbonit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Rrëshira 

artificiale (produkte gjysëm të përpunuara), përveç veturave ose kamionëve; Substancat 

plastike gjysëm të përpunuara, përveç atyre për vetura ose kamionë; Fijet e materialeve 

plastike, jo për përdorim të tekstilit, përveç veturave ose kamionëve; Shtresë plastike, 

përveç se për ambalazhim, përveç veturave ose kamionëve; Mbulesa plastike për qëllime 

bujqësore; Fijet e materialeve plastike, jo për përdorim të tekstilit; Linjat e tufës, përveç 

makinave ose kamionëve; Latex [gomë]; Kompozime kimike për riparimin e rrjedhjeve; 

Gypa nga kanavasa, përveç për vetura ose kamionë; Materiale për përforcimin e tubave, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Paketimet e përbashkëta për tuba, përveç atyre për 

vetura ose kamionë; Lesh mineral (izolues), përveç atyre për vetura ose kamionëve; 

Kompozime për parandalimin e nxehtësië; Kopozim për parandalimin e rrezatimit të 

nxehtësisë; Letër për kondesatorë elektrik, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Mbushje e 

gomës ose plastikës; Materiale mbyllëse nga goma dhe plastika, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; materiale për vendosje në tuba, jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; Kryqëzues për gypa jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe kamionë; materiale 

për izolimin e zërit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Lesh (skorje-) [izolues]. Gypa për 

ujitje nga tekstili; Gypa fleksibil për ujitje, jo nga metali, përveç atyr për vetura dhe 

kamionë; Penj saldues nga plastika, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Ndalesa 

lëndruese kundër ndotjes, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Shirita vet-ngjitës, përveç 

atyre për letra për shrkim dhe jo për shkaqe mjekësore ose shtëpiake; Perde për mbrojtje 

nga azbesti; Gomë sintetike, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Pastruesit e gomave ose 

fijet e vulanizuara, përveç atyre pr makina dhe kamionë; Valvulat e gomës ose fibra të 

vullkanizuara [India], përveç atyre për vetura ose kamionë; Çanta [zarfat, portfolio] prej 

gome, për paketim; Çarçafë të viskozë, përveçse për ambalazhim, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Fibra e vulkanizuar [fibra]; Materialet për ruajtjen e nxehtësisë, përveç atyre 

për vetura ose kamionë; Vula, përveçse për vetura ose kamionë; Acetat celuloze, gjysmë i 

përpunuar; Izolues në formë cilindri, përveç atyre për vetura ose kamionë.   

18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale, jo të përfshira në 

klasat e tjera, pëveç atyre për vetura dhe kamionë. Lëkurat e kafshëve, lëkura të kafshëve të 

përpunuara për përdorim të njerëzve, të ndryshme nga ato për vetura dhe për kamionë; 

Mbathje sporti dhe çanta për udhëtim; Ombrella dhe çadra dielli; Shkopinj për ecje; 

Kamzhik, pajime të kalit dhe takme kuajsh; Çanta diplomatike; Transportues për foshnje; 

Përparëse për bartjen e foshnjave; Çanta plazhi; Veshje për kafshët shtëpiake; Shkopinjë 

për ngjitje; Pajisje të shporetit; Kuleta; Çanta për kampe; Kamosh, përveç lëkurës së dhisë 

së egër për pastrim, përveç për makina ose kamionë; Kid (lëkurë), përveç për makina ose 

kamionë; Valixhe e vogël lëkure; Kuti nga lëkura ose shtresë lëkure; Çanta nga rrjeta për 

pazare, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta për pazare;  Mbështjellës lëkure për susta, të 

ndryshme nga ata për vetura dhe kamionë; mbulesa nga gëzofi, të ndryshme nga ato për 

vetura dhe kamionë; Ombrella ose korniza e çadrës; Çantë shpine; Copëza për kafshët 

[parzmore]; Portofol; Pajimet e kafshëve; Lëkurë (Goldbeaters-); Pjesë prej gome për 

mbajtësa; Kollare për kafshët; Valixhet; Valixhe të vogla; Mbajtëse valixhesh, të ndryshme 

nga ato të makinave ose kamionëve; Çanta dore; Vegëzat e çantave të dorës; Lëkura e 

kafshëve të therura, përveç atyre për makina ose kamionë; Lëkurat e çara, përveç për 
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makina ose kamionë; Këpucë kali; Kutitë e kapelave prej lëkure; Çanta për lojëra [pajisje 

gjuetie]; Mbajtëset e kartelave [mbajtëset e shenimeve]; Mbajtëse nga lëkura ose shtresë 

nga lëkura; Kutitë e fibrave të vullkanizuara; Portfolio me rrjetë dhe zinxhir; Shiritat e 

zinxhirit, prej lëkure; Çanta për veshje për udhëtime; Cat o' nine tails [mjet për dënim 

fizik]; Mbrojtës për gjunjë për kuaj; çantë tualeti, jo të montuara; Lëkurë, e papunuar ose 

gjysmë e punuar, përveç për makina ose kamionë; Fije lëkure; Rripa (Lëkurë -); Lëkure 

imitim, përveç makinave ose kamionëve; Qerpikët e qenve; Shtresë nga lëkura; Rripat e 

lëkurës [takëme kuajsh]; Shiritat e lëkurës; Lidhëse lëkure; Valvulat e lëkurës; Rripat për 

pajisjet ushtarake; Gryka; Zbukurime lëkure për mobilje; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Moleskin (imitim i lëkurës), përveç makinave ose kamionëve; Mabjtësemuzikore; 

Kamzhik; Lesh (lëkurë e kafshëve), përveç makinave ose kamionëve; Batanije për kuaj; 

Kapistër; Kollaret e kuajve; Ombrella; Mbajtës Ombrellash; Valixhet e udhëtimit; 

Komplete udhëtimi [artikuj lëkure]; Çanta udhëtimi; [pjesët e hides]; Çanta shpinde; Çanta 

për Alpinistë; Shala për kalërim; Këmbëza për kalërim; Mbulesa për kuaj për kalërim; 

Mbërthime për kalërim; Takëme kuajsh; Pafta[takëm]. Mbështjellës ombrelle; Korniza për 

Ombrella ose çadra dielli; Unaza ombrella; Shkopinjë ombrelle për ecje; Baston; Valixhe 

udhëtimi me rrota; Lëkurë, përveç asajë për vetura dhe kamionë; çantë e vogël me një rrip; 

Paisje për kuaj (e vendosur në pjesën e gojës); Mbulesë për kalërim; Çantë nga lëkura, për 

paketim; Çanta për mjete, e zbrazët; Kanalë për përgatitjen e salçiçeve; Rripa për kalërim; 

Kapistall; Kapistër; Vazhdë [Takëm]; Çantë shpine, çantë gjoksi; Valixhe udhëtimi, rripa 

për mbajtjen e parave, çantë ushtarak   

19   Materiale ndertimi (jo metalike); Tubat e ngurtë jometalik për ndërtim; Asfalt, katran 

dhe bitum; Ndërtesa jo metalike të transportueshme; Monumente jo metalike; Tubat e 

gypit, jo prej metali; Instalimet e parkimit të biçikletave, jo prej metali; Tubacione gërryese, 

jo prej metali; Alabaster; Xhami Alabaster; Aquaria [struktura]; Zhavorr akuariumi; Rërë 

akuariumi; Materiale për përforcim, jo prej metali, për ndërtim; Llaç asbest; Çimentoja e 

azbestit; asfalt; Asfaltim; Qepenë [jashtë], jo prej metali dhe jo prej tekstili; Kabanas jo prej 

metali; Pishtarë, jo prej metali, jo-ndriçues; Trarët jo metalikë; Kasollet; Shajak/rrip për 

ndërtimin; Xham ndërtimor; Dru ndërtimor; Materiale ndërtimi, jo prej metali; Panele 

ndëritmore jo metalike; Gur ndërtimor; Objekte, jo metalike; Rezervuarë të muratorisë; 

Kuarci; Betoni; Elemente për ndërtim të betonit; Latimi, jo prej metali, për beton; Agjentë 

lidhës për të bërë gurë; Bitum; Produkte bituminoze për ndërtim; Veshje bituminoze për 

kulm/mbulesë; Dërrasat [dru për ndërtim]; Kuti të letrave të muraturës; Rrënojat/mbeturinat 

ndërtimore; Bustet prej guri, betoni ose mermeri; Mbulesa jo-metalike të çatisë; Mbulesa jo 

metalike; kulmi, jo prej metali, që përmban qelizat solare; Tjegullat jo metalike për kulm; 

Ulluqet e kulmit, jo prej metali; Fshesat [zdrukthëtari]; Dërrasat e kulmit; Dritaret në kulm; 

Shtyllat e ankorimit, jo prej metali; Dru i mbushur; Monumente jo metalike; Xhami i 

sigurisë; Tubat e kullimit, jo prej metali; Tubat e rrethojës, jo prej metali; Nyjet 

hekurudhore jo metalike; Kabinat e spërkatjes së bojës, jo prej metali; Dritare jo metalike; 

Qemerët, jo prej metali; Qepenët, jo prej metali; Kornizat e dritareve jo metalike; Xhami i 

dritareve, për objektin; Shtëpitë e parafabrikuara [komplete]; Materialet ndërtimore 

refraktare, jo prej metali; Statuja të gurit, betonit ose mermerit; Rrjetet kundër insekteve 

(jo-metalike); Dyert e palosshme, jo prej metali; Kallami (i aglomeruar -) [material 

ndërtimor]; Dru venir; Dyshemetë jo metalike; Pllaka përkujtimore, jo prej metali; 

sharmak; balustrada; gjeotekstilet; skelat; Korniza për ndërtim, jo metal; Kornizat jo 

metalike; Sera, të transportueshme, jo prej metali; Korniza hortikulturore jo metalike; 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

42 

 

Këllëpe të shkritores [këllëpet], jo prej metali; Llaçi; gjipsi; Latimi, jo prej metali; Dritare 

qelqi; Granula qelqi për shënimin e rrugës; Xhami i pllakave [dritare] për ndërtim; Varreza 

[monumente], jo prej metali; Kuti për varrit, jo prej metali; Varret jo metalike; Pllaka të 

varrit, jo prej metali; Gur varri; Stela prej guri, jo prej metali; Granit; Furra shpërthimi 

(Çimento për -); Druri i prodhuar; Dru i derdhur; Dru, gjysmë i punuar; Dru për të bërë enë 

shtëpiake; Xylolith; Venir; Listella të drurit; Pllakë druri për ndërtim nga kompensati; 

Shtrim druri; Panelle të drurit; Kotece, jo prej metali; Lesh xhami [ndërtim]; Grilë 

dritaresh, jo prej metali; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Platformat, të parafabrikuara, jo 

prej metali; Gëlqere; Argjilë gëlqerore; Guri gëlqeror; Enë të oxhaqeve, jo prej metali; 

Kapak i oxhakut, jo prej metali; Qoshe të objekteve, jo prej metali, për ndërtim; Çelik të 

këndit, jo prej metali; Qoshe të kulmit, jo prej metali; Argjili i poçarit [lëndë e parë]; 

Zhavorr; Dritare me xham të errësuar; Kaptazh të drenazhit [valvola], jo prej metali ose 

plastike; Valvulat e gypeve të ujit, jo prej metali ose plastike; Tapë [e ngjeshur]; Shtigje 

patinazhi [struktura jo metalike]; Punimet e artit prej guri, betoni ose mermeri; Guri 

artificial; Lathat jo metalike; Boshtet [struktura jo metalike]; Paleta, jo prej metali; 

Barrierat kundër goditjes, jo prej metali, për rrugët; Gypa, jo prej metali, për ventilim dhe 

instalime të ajrit të kondicionuar; Pllaka ndriçimi; Çimento magnezi; Xhade e asfaltuar; 

Portika, jo prej metali, për ndërtim; Kasolle; Mermer; Shtylla (shufra), jo prej metali; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Llaç për ndërtim; Mozaikët për ndërtimin; 

Dritaret e krahut, jo prej metali; Çimento për furra; Olivin për ndërtim; Letër për ndërtim; 

Karton për ndërtim; Parket për dysheme; Dërrasat e parketeve; Zifti; Palisada, jo prej 

metali; Blloqe shtrimi, jo prej metali; Shtylla të çimentos; Shtylla, jo prej metali; Kolona 

reklamuese, jo prej metali; Pllaka të çimentos; Pllaka shtrimi, jo prej metali; Pllaka për 

dysheme, jo prej metali; Porfiri [guri]; Veshje [materiale ndërtimi]; Platformat e lëshimit të 

raketave, jo prej metali; Kallëpe, jo prej metali, për kornizat; Shkumës i papërpunuar; Gypa 

ranor; Gypa të ngurtë, jo prej metali [ndërtimi]; Rërë, përveç rërës për shkritore; Rërë 

argjendi; Gur ranor për ndërtim; Mbulesa të pusetave, jo prej metali; argjilë zjarrduruese; 

Rrasë; Pluhur i rrasave; Kallamet për ndërtim; Shllak [material ndërtimor]; Guri i klinkerit; 

Lëndë e sharruar; Dimshinj (oxhak), jo prej metali; Buhari oxhaku; Gypa të oxhakut, jo prej 

metali; Stallë për derra; Pervaz, jo prej metali; Pishinat [strukturat jo metalike]; Dok 

lundrues, jo prej metali, për ankorim të anijeve; Dhomëza për punë ndërtimore nën ujë; 

Shenjat jo-ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; Panele sinjalizuese, jo-ndriçuese dhe 

jo-mekanike, jo prej metali; Silos, jo prej metali; Mbulesa kulmi; Kompensatë; Dërrasa për 

zhytje, jo prej metali; Pilate jo metalike; Stallat, jo prej metali; Statuja prej guri, betoni ose 

mermeri; Guri; Gërvimë zjarri; Katran i qymyrit; Punimet nga guri i gdhendur (Punimet e -

); Ulluqet e rrugëve, jo prej metali; Materiale lidhëse për riparimin e rrugëve; Materiale për 

prodhimin dhe veshjen e rrugëve; Shenjat, jo-ndriçues dhe jo-mekanikë, jo prej metali, për 

rrugët; Materialet e veshjes rrugore; Fletët e shënjimit rrugor dhe shirita të materialit 

sintetik; Shtylla, jo prej metali, për linjat e energjisë elektrike; Mbështetëse jo metalike; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Katran; Shirita me katran, për ndërtim; Karton 

për ndërtim [asfalt]; Kabina telefonike, jo prej metali; Shtyllat e telegrafit, jo prej metali; 

Terra cotta [material ndërtimor]; Argjila; Argjile për poçarë; Portat jo metalike; Trarët jo 

metalikë; Strukturat e transportueshme jo metalike; Ndarjet jo metalike; Shkallët jo 

metalike; Shkallaret [hapat], jo prej metali; Tra mbështetës [pjesët e shkallëve], jo prej 

metali; Tufa; Dyer jo metalike; Panelet e derës, jo prej metali; Kuti të dyerve, jo prej 

metali; Panale ndërtimore (jo metalike); Anësore nga vinili; Banja të shpendëve [struktura 
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jo metalike]; Kotece për shpezë, jo prej metalit [strukturave]; Veshjet e murit, jo prej 

metali, për ndërtim; Tubat e ujit, jo prej metali; Gardhe, jo prej metali; çimento; Veshje 

çimentoje rezistente ndaj zjarrit; Gërvimë zjarri; Toka për tulla; Tavanet, jo prej metali.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; kontejnerë, jo të ushqimit, për magazinim ose 

transport; asht i papunuar ose gjysmë i punuar, bri, asht balene ose sedef; guackat e 

breshkave; argjile e bardhe; Amber i verdhë; Raftet e mobiljeve; Kabinete të indeksit; 

Pllaka ambroide; Plluskues ankorimi; jo prej metali; Vagonë të darkës; Ekrane pano; Kuti e 

ndihmës së parë dhe substancat e kabinetit të barnave; Trestle [mobilje]; Kafshët e 

mbushura (preparuara); Zogjtë e mbushur; Guaca të midhjeve; Bambu; Perde nga bambuja; 

Stole [mobilje]; Mbajtëse të kabllove ose të tubave të plastikës; Rezervuarët, jo prej metali 

apo për muraturë; Mbylljet jo metalike, për kontejnerët; Urne funerali; Pajisje shtrati, jo 

prej metali; shtretër; Korniza shtrati; Këllëpe të shtretërve, jo prej metali; material shtrati 

(dyshekë), përveç të linjtave; koshere bletësh; Korniza fotografike; mbajtëse e luleve 

[mobilje]; Bulona, jo metalike; Vozë, jo prej metali; Kuti për letra, jo prej metali ose 

murateri; Mbajtës i librave [mobilje]; Raftet e bibliotekave; Dërrasa anësore; Vagonët për 

darkë; Mobilje për zyre; Kornizat e brushave; Bustet nga druri, dylli, suva ose plastika; 

Kontejnerët, jo prej metali [magazinim, transport]; Dekore të plastikës për produktet 

ushqimore; Kutitë e drurit ose të plastikës; Kunj, jo prej metali; Priza të murit, jo prej 

metali; Fildishi, i papërpunuar ose gjysmë i punuar; Rafte të mobiljeve; Ventilator i dorës; 

Shtylla për flamur; Bravë, jo prej metali, për automjete; Dërrasë druri; Fuçi jo metalike; 

Vozë, jo prej metali; Çezmat për vozë, jo prej metali; Përforcues, jo metalik; Statuja të 

vogla nga druri, dylli, suva ose plastike; Asht balene, i papunuar ose gjysëm i punuar; 

Shporta të peshkimit; Kapakët e shisheve jo metalike; Raftet e shisheve; Tapa për shishe; 

Kuti prej druri për shishe; Kapakët e shisheve jo metalike; Palete për bartje, jo prej metali; 

Karrige për stiliste të flokëve; Rafte për tagji; Varëse (gremç) për rroba, jo prej metali; 

Grepa për perde; Mbajtësit e perdeve, jo prej materiali tekstili; Cilindra për perde; Kashtë e 

thurur, përveç tepihut; Qepenë të drurit; Rafte për enë; Rafte për armë; Pasqyra të dorës 

[pasqyra tualeti]; Dollap për peshkirë [mobilje]; Shpërndarës për peshqir, fiks, jo prej 

metali; Arka; Numrat e shtëpive, jo prej metali, jo-ndriçues; Brirë dreri; Tavolina të punës; 

Shirita të drurit; Kalem të drurit për fije, mëndafsh, spango; hone të bletëve; Bri, i papunuar 

ose gjysmë i punuar; Mbulesa (Garment -) [ruajtje]; Shtëpi për qen; Mbajtës të kapelave; 

Shtëpi për kafshët shtëpiake; Tabelat e emrave, jo prej metali; Qepenë të brendshme të 

dritareve nga tesktili; Qepenë të brendshme të dritareve në formë cilindrike (qepenë të 

dritareve të brendshme), përveç për makina ose kamionë; Qepenët e brendshëm me rrasa; 

Mbajtës të kabllove, jo prej metali; Mbrojtës nga zjarri; Divane; Qoshet nga plastika për 

mobilje; Karroca për kompjuterë [mobilje]; Kabinete të indeksit; Arka, jo prej metali; 

Pllaka jo-metalike për emra të qenve; Karrige të larta për foshnjat; Rrethorët e foshnjave; 

Jastëkë; Jastëkë për kafshë; Kaptazhe kullimi [valvola] të plastikës; Ventilatorët e ujit të 

tubave të plastikës; Varëset dhe grremçat e rrobave; Grepa të rrobave, jo prej metali; 

Manekinë dhe kukulla për rrobaqepës; Mbajtëse të palltove; Dorëza të derës jo metalike; 

Arkat e sirtarëve; Jastëkët; Përforcuesit; Mbështetësit e kokës [mobilje]; Shporta [shporta] 

për transportin e artikujve; Shporta jo-metalike; Tabaka, jo prej metali; Thurje; Tapa; 

Shiritë të tapës; Shtretër spitalorë; Shtylla për kruarje për macet; Punime arti, prej drurit, 

dyllit, suvës ose plastike; Kartelat e çelësit nga plastika, jo të koduara dhe jo magnetike; 

Kabineti për punë; Banakë [tavolina]; Paleta për ngarkim, jo prej metali; Shufra matëse për 

ngarkim, jo prej metali, për karroca hekurudhore [vagona]; Mbajtëse të arkës, jo prej 
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metali; Rrethojë për foshnjat; Këmbalkë për librat; Shtretër për kafshët shtëpiake; Karrige 

për relaksim; Jastëkë të kokës të ajrit, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë për ulje, të ajrit, jo 

për qëllime mjekësore; Dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; Tavolina masazhesh; 

Shtrojat (matricat); Tepihë për rrethoja për lojë të foshnjave; Mobilje; Mobilje prej metali; 

Pajisje për mobilje jo metalike; Ndarjet e mobiljeve të drurit; Kallëpe për mobilje, jo prej 

metali; Dyer për mobilje; Mobilje [ornament]; Mistri, jo prej metali, për përzierjen e llaçit; 

Byzylykë të identifikimit, jo prej metali; Kutitë me fole për kafshët shtëpiake shtëpiake; 

Perçinë, jo prej metali; Kuti për fole; Blloqe letre; Ndarje-ekrane [mobilje]; Shkallët për 

ngjitje, jo prej metali, të lëvizshme, për udhëtarët; Rruza për perde për dekorim; Sedefe, të 

papunuara ose gjysmë të punuara; Dollapë të drurit ose plastikës; Kolltuqe; Këllëpe të 

kornizave të fotografive; Mbështetëse e perdeve; Pjesë të drurit për koshere bletësh; 

Këllëpe të kornizave të fotografive; Palmë kacavjerrëse; Mbajtëse për makinat llogaritëse; 

Rafte për kabinete arkivimi [mobilje]; Këmbalec druvari; Pajisjet e arkivolit, jo metalike; 

Arkivolet; Bagllama, jo prej metalit; Mbajtëse për ekspozim; Mbështetëse të këmbëve; 

Karriget e kuvertës; Tabela të shenjave nga druri ose të plastik; guackat e breshkave; 

Imitim i guackës së breshkave; Kallamishtet [materialet e thurjes]; Mbajtëse për ombrellë; 

Çanta për fjetje për kampe; Kalemë jo metalike, jo mekanike, për zorrë fleksibile; Kalem 

për mbledhje, jo prej metali, jo-mekanike, për zorrë fleksibile; Bravë, përveç atyre 

elektrike, jo prej metali; Dërrasa të çelësave për varje të çelësave; Mbajtëse të kostumeve; 

Dollapët e gotave; Vidha, jo metalike; Dado, jo prej metali; Kapëse metali, jo prej metali; 

Rafte për makinat e shkrimit; Tavolinë shkrimi; Tavolinë shkrimi; Sirtarë [pjesë të 

mobiljeve]; Orendi shkollore; Mbulesë për rroba [veshje]; Kontejnerë lundrues, jo prej 

metali; Këmbalec [mobilje]; Ulëse nga metali; Kolltuk; Otomane; Kunj për bimë ose pemë; 

Arka për mish, jo prej metali; Pasqyra (qelqi me argjend); Pllaka pasqyruese; Arka për 

lodra; Shkalle prej druri ose plastike; Çilimë të vegjël, të lëvizshme, për lavamane; Tapë 

për lavaman, jo prej metali; Piedestalet e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statujat e drurit, 

dylli, llaçi ose plastika; Hapat [shkallët], jo prej metali; Tavolina të përhershme; Korozo; 

Korniza për qëndisje; Skajore nga kashta; Thurrje nga kashta; Dyshek (kashta); Ulëse; 

Kontejnerë jo metalikë, për lëndë djegëse të lëngshme; Shporta të bukës për bukëpjekës; 

Shufra të shkallëve; Brirët e kafshëve; Thundrat e kafshëve; Kthetrat e kafshëve; Tavolinat; 

Tavolinat e metalit; Mbulesat e tavolinave; Tavolina salingash; Çikrikë të arkave, jo prej 

metali; Shtylla të shpatullave [petk]; Paletat për transport, jo prej metali; Pajisje për dyer jo 

prej metali; Kapëse, jo prej metali; Dorezat e derës, jo prej metali; Kapëse, jo prej metali; 

Valvula, jo prej metali, përveç pjesëve të makinave; Kontejnerët e paketimit të plastikës; 

Stoperë dhe kapakë për mbyllje, jo prej metali, përveç për makina ose kamionë; Xham i 

ngjyrosur [pasqyra]; Kuti për ekspozim; Unaza për perde; Rrota plastike për qepenë; 

Parmak mbështetës për perde; Shufra perde; Hone dylli për koshere bletësh; Hone dylli për 

koshere bletësh; Figurat nga dylli; Platformat për ndërrim të bebeve; Shtretërit e ujit, jo për 

qëllime mjekësore; Fasule të drurit për dekantimin e verës; Objekte për publicitet, me 

fryrje; Tepihë për ndërrim; Shporta për bebe; Zile [dekorim] të erës; Tabelat për piktorë; 

Mbajtëse të revistave; Shtande për vendosje të gazetave; Kunjat për tendë, jo prej metali; 

Mobilje për kampim; Qilimë për fjetje.   

21   Enë dhe kontenjerë shtëpiake apo të kuzhinës; Enë gatimi dhe për tavolinë, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; Krehër dhe spuzha; Brusha (me përjashtim të atyre për 

pikturim); Materialet për prodhimin e furçave; Artikuj për qëllime pastrimi; Xhami i 

papërpunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit të ndërtimit); Artikuj nga qelqi, porcelani 
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dhe argjili; Xhami i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtim); Artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjili që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Mbulesa akuariumi; Shporta të pluhurit; Pajisje për largimin e grimit; Aparatet për 

pastrimin e pluhurit, jo elektrike; Shpërndarës të aerosolit, jo për qëllime mjekësore; 

Shoshë për zgjirë për qëllime shtëpiake; Brushat e vetullave; Banja për fëmijë, portative; 

Ngrohës për shishet për ushqim, jo elektrike; Mbeturinat e pambukut për pastrim; Kupa; 

Pellgje [enë]; Pajisjet e ujitjes; Fshisat; Kriklla e birrës; Mbajtësit për lulet dhe bimët 

[rregullimi i luleve]; Spërkatësit për ujitje të luleve dhe bimëve; Kuti të dritareve; Vazo 

lulesh; Lecka për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; Kutia e karameleve; Flokët për 

furçat; Gjilpëra nga metali (Gatim -); Shpërndarësi (koka) për kantat për ujitje; Dërrasat e 

bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për përdorim shtëpiak; Dërrasat për hekurosje; 

Mbajtëse të sheshta të hekurit; Brushat; Brushat e qelqit për llambë; Brushat e tualetit; 

Malli në formë të brushave; Artikuj të porcelanit, terakotës apo qelqit; Enët e gjalpës; 

Mbulesa e gjellës; Leckë nga lëkura e drerit për pastrim; stolitë nga porcelani; Enë të 

ngrohta, jo të nxehura në mënyrë elektrike; Mbylljet për kapakët e enëve; Aparat deodorues 

për përdorim personal; Gota për vezë; Kova; Damixhanë; Kova për akull; Brushat 

elektrike, përveç pjesëve të makinave; Krehër (elektrike); Xham i emaluar; Takëme për vaj; 

Kompleti i takëmve për vaj; Shkopinj; Kurthe për minj; Pagur për pije; Figurina [statuja të 

vogla] prej porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; Sitë për përdorim shtëpiak; Pagur; 

Shishe; Hapës i shishës, elektrike dhe jo-elektrike; Kurth për miza [kurthe ose vrasëse]; 

Këllëpe për akull; Këllëpe [enë kuzhine]; Frigo, jo elektrike; Shtypësa frutash, jo elektrike, 

për përdorim shtëpiak; Koritë për kafshët; Doreza për kopshtarinë; Kontejnerët për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Unaza shpendësh; Enë perimesh; Komplete për mëlmesa; 

Kanaçe për ujitje; Enë për derdhje; Qelqi që përfshin përçues të hollë elektrikë , përveç për 

makina ose kamionë; Qelq, i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit ndërtimor; 

Shishkë nga qelqi; Pagure nga qelqi [kontejnerë]; Kutitë e qelqit; Syzet [prizat]; Thurrje 

nga fijet e qelqit, jo për përdorim tekstili; Fijet e qelqit, përveç për izolim ose përdorim në 

tekstil; Tas nga qelqi; Mozaikë nga qelqi, jo për ndërtim; Qelq në pluhur për dekorim; 

Ndalues nga qelqi; Qelq i pikturuar; Lesh xhami, përveç për izolim; Grilat [enë gatimi]; 

Mbajtësit për grila; Tapat (pompë dore) për pastrimin e kulluesve të bllokuar; Zgjatës të 

dorëzave; Mbajtësit e peshqirëve; Enë për përdorim shtëpiak; Doreza për përdorim 

shtëpiak; Spuzha gërryese për pastrimin e lëkurës; Presa për pantallona; Pajisjet elektrike 

për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe insektesh; Kontejnerët e izoluar nga 

nxehtësia; Shishet me vakum (termusët); Pagurët me vakum për mbajtjen e pijeve; 

Kontejnerët e izoluar termikisht për ushqim; Kabare (tabaka); Filtra kafeje, jo elektrike; 

ibrik për kafe, joelektrike; Mulli të kafesë, me dorë; Kafebërës, jo elektrik; Komplet për 

shërbimin e kafesë [takëm]; Enët e birrës; Furçat me tar, me dorëz të gjatë; Krehër; Krehër 

për flokë (me dhëmbëza të gjatë); Kuti për krehër; Ibrikë; Boca; jastëk për vendosjen e 

gotave në tavolinë, jo prej letre ose tekstili; Mbulesa e enëve të djathit; Tenxhere; 

Kavanoza të ëmbëlsirave; Qeramikë për përdorim shtëpiak; Shuarës të qirinjve; Shandanët; 

Mbulesa për veshje; Presa (hudhër -) [enë kuzhine]; Varëse me pulla; Këllëpe për gatim 

[këllëpe]; Kusi; Kazanë; Enë gatimi; Pajisje gatimi, jo elektrike; Shporta për përdorim 

shtëpiak; Nxjerrëse tapash, elektrike dhe jo-elektrike; Enë kozmetike; Presa për kravatë; 

Krista [artikuj të qelqit]; Këllëpe për kek; Kontenjerë kuzhine; Enë kuzhine; Komplete të 

enëve për gatim; Pajisjet për ftohje të ushqimit, që përmbajnë lëngje për shkëmbim të 

ngrohjes, për përdorim shtëpiak; Shishe për frigoriferë; Çanta izotermike; Punime të artit, 
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prej porcelani, tera kota ose qelqi; Enë për ngjitës; shandanët; Komplete për pije alkoolike; 

Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për enët e luleve; Mbajtëse të thikave për tryezë; Tundës; 

Blenderë (përzierës), jo elektrikë, për përdorim shtëpiak; Pastrues të pluhurit të mobiljeve; 

Shtupa; Mullinj për përdorim shtëpiak, me dorë; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit; Oturakë; Brushat e thonjve; Vezë të foleve, artificiale; Makinat për makarona, me 

dorë; Tasa për pemë; Qelqi Opal; Qelq Opaline; Gota letre ose plastike; Shpërndarës i 

peshqirëve të letrës; Shporta për mbeturina të letrës; Pllaka të letr[s; Avullues të parfumeve; 

Aparat për lustrim të dyllit, joelektrik; Mullinjtë me piper, me dorë; Enë për piper; Brusha 

kali; Shporta të piknikut (të montuar-), duke përfshirë enët; Pllakat për të parandaluar 

vlimin e qumështit; hapës të ëmbëlsirave [biskotave]; Aparate dhe makina lustruese, për 

përdorim shtëpiak, jo elektrike; Dorëza për lustrim; Lëkurë për lustrim; Materialet për 

lustrim për letër dhe gur, përveç përgatitjeve; Mallra nga porcelani; Kuti për drekë; 

Kompaktet e pluhurave kozmetike; Pufe pudre; Instrumentet e pastrimit, me dorë; jastekë 

për pastrim; lecka për pastrim; Shtupë për pastrim; Fibrat e silikuara të qelqit, jo për 

përdorim të tekstilit; Spërkatës; Brushat për rroje; Mbajtësi i brushave për rroje; Kurthe të 

minjve; Ndezësit e parfumeve; Absorbues të tymit për përdorim shtëpiak; Grirës; Rrahës, jo 

elektrike; Lugët e përzierjes [enë kuzhine]; Përzierësit e koktejit; Tas për sallatë; Përzierësit 

e kripës; Shpatulla [enë kuzhine]; Brushat për pastrimin e cisternave dhe kontejnerëve; 

Tasa [pjata të thella]; Garuzhdë [takëm]; Pastrues të enëve nga metali; Jastëk gërryes për 

përdorim në kuzhinë; Tabela për shenja, nga porcelani ose qelqi; Piskatore, jo elektrike, për 

përdorim shtëpiak; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autoklava, jo elektrike, për gatim; Lugët 

e gatimit [enë gatimi]; Brirë të këpucëve; Brushat për çizme; Pajisje për lustrim dylli, jo 

elektrike, për këpucë; Pemë këpucësh; Kapakë të enëve; Enë; Këmbje (enë tavoline); 

Spuzha për përdorim shtëpiak; Mbajtësit e sfungjerëve; Qime të derrave; Enë prej argjile; 

Kutitë e sapunit; Enë për sapun; Shpërndarës të sapunit; Sitë (vegla shtëpiake); Tavllë e 

thellë për tavolinë; Unaza për pecetë; Sitë; Shoshë [enë shtëpiake]; Shishe sifoni për ujë të 

gazuar; Enët për kursim (për monedha metali); Enë metali për të bërë akull dhe pije të 

ftohta; Mbajtësit e kartës së menusë; Panel xhami [lëndë e parë]; Çanta dekoruese për 

ëmbëltore [çanta të brumërave]; Pipëza për zorrat e ujitjes; Brushat për larjen e enëve; 

Leshi çeliku për pastrim; Binarë dhe unaza për peshqirë; Figurina [statuja të vogla] prej 

porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; pastrues të pluhurit; pastrues të pluhurit nga penda; 

Enë; Mbajtës për çizme; Shtof (Kova të bëra nga - i endur); Tabaka për manarë; Krehër për 

këri; Tas për supe; Tavlla për përdorim shtëpiak, prej letre; Tabaka për përdorim shtëpiak; 

Epergne (enë dekoruese për tavolina); Enë për tavolina, përveç thikave, pirunëve dhe 

lugëve; enë për shërbim [enë]; Gotë; Topa çaji; Kuti çaji; Enë çaji; Mbulesë çaji; Enë për 

shërbim të çajit [takëm]; Filtra çaji; Prerës të ëmbëlsirave; Kunja rrotulluese, vendore; 

Pllaka; Pastrues të tepihut; Rrahës të tepihut [instrumentet e dorës]; Brusha (nga qime të 

kafshëve) - [brushat]; Krehër për kafshë; Tabaka për thërrmia; Enë të toaletit; Kuti të 

tualetit; Shpërndarës të rrollnave të tualetit; Shpuza tualeti; Mbulesa të enëve; Enë; Poçari; 

Shërbyes të byrekut; Kutitë e ftohta portative, jo elektrike; Mistri të pijeve; Kafaze për 

kafshët shtëpiake; Hinkë; Enët për pije; Enë qelqi të pijeve; Fyshtë për pije; Brirët (për pije 

-); Mistri për ushqim; Mbulesa të dërrasave për hekurosje, të formësuara; Pjata të rrafshëta; 

Ibrikë; Vazo; Banjo të shpendëve; Kafaze të shpezëve; Unaza për shpezët; Çikrikë, jo-

elektrik; Lavatriçe; Kunja pë rroba; Rafte për tharjen e rrobave; Vaska për larje; Çajnikë, jo 

elektrikë; Pllaka tabelare për një përdorim; Pipetat [për degustim të verës]; Shtrydhëse e 

shtupave; Mbeturinat e leshit për pastrim; furçë të dhëmbëve; furçë të dhëmbëve, elektrike; 
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fija për qëllime dentare; Rrëmojca; mbajtëse të rrëmojcave; Blues për kuzhinë, jo-elektrike; 

Akuariumi i brendshëm; Terrarium (në hapësira të mbyllura -) [kultivimi i bimëve]; 

Terrariume të brendshme [vivariume]; Enë të thella për sheqer; Enë gatimi dhe enë të 

tavolinave, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Fletët dhe shpuzat; Brushat (me 

përjashtim të brushave për pikturim); Materialet për prodhimin e brushave; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Qelq i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit ndërtimor); 

Qelqe, prej porcelani dhe prej argjile.   

22   Litarë, fije rrjeta, tenta, streha për hije, pëlhurë gome, vela, thasë dhe çanta ( të cilat 

nuk janë të përfshira në klasët tjera); Materiale/ shtresa (përveç gomës dhe plastikës); 

Materialet tekstile fibroze të papërpunuara; Litarë për varjen e fotografive; Litarë për 

lidhjen e vreshtave të rrushit; Shirit mbështjellës ose lidhës, jo nga metali; Rrip, jo nga 

metali, për mështjellje ose lidhje; Regjistër publik; Mbeturinat e pambukut [tufë], për 

mbushje; Pambuk i papërpunuar; Tërheqje pambuku; Litarë fibrozë për anije; Fije, jo nga 

metali, për mbështjellje ose lidhje; fije lidhëse, jo nga metali, për shkaqe agrare; Tel; Tel 

për paketim; Pupla; Jorgan me pupla; Mbulesë automjetesh, jo i pajisur; Pupla për mbushje 

të tapicerive; Pupla për mbulesa të shtretërve; Mbushje për filtrim; Rrjetat e peshkimit; 

Shiritët e shisheve; Shtrat i varur; Hobe, jo nga metali, për mbajtjen e ngarkesave; Sharrat e 

drurit; Lesh i drurit; Pajisje për roleta; Jutë/litarë; Kabllo, të tjera nga fijet [fijet] për 

përdorim në tekstil; Rripa jo nga metali, të ndryshëm nga ata për vetura dhe kamionë; Flokë 

deve; Lesh i krehur; pambuk; Fije Karboni [fije] për përdorim në tekstil; Gëzhoja; Fije 

(Kokos-). Fije [fije] nga plastika për përdorim në tekstil; Rripa, jo nga metali për mbajtjen e 

ngarkesave; Çanta trupi; Makinë për largim të fibrave të shkurtër nga farat e pambukut; 

Strehë për hije nga materialet sintetike; Strehë për hije nga tekstili; Rrjetë; Materiale/shtresa 

për mbushje, përveç nga goma dhe metali, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta postare; 

Fibra silikoni me pamje qelqi [fije] për përdorim në tekstil; Fibra ramie; Kashtë; Lir i 

papërpunuar [lir]; Mëndafsh; Flokë kali; Çanta [thasë] për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë; Tallash; Lesh i qethur; Mbeturinat e mëndafshit; Vela; Kurth [rrjeta]; 

Litarë; Parzmore, jo nga metali për mbajtjen e ngarkesave; Lesh i shkurtuar nga delet; Alga 

deti; Vela për lundrim me ski; Litarë; Sizal; Bari Esprato; Lesh i shprishur; Shkallët e 

litarit; Kashtë për mbushjen e tapicerive; Maskim (rrjetë për -); Maskim (Mbuluese për-); 

Litarë, jo nga metali; Fije të tekstilit; Flokët e bagëtive; Çanta [zarfe, portfolio] nga tekstili, 

për paketim; Litarë për paketim; Çantë për larjen e çorapave; Pambuk për mbushjen e 

tapicerive; Rimorkim; Pëlhurë; Tapiceri nga leshi [mbushje]; Lesh i papërpunuar ose i 

përpunuar; Hallkë leshi; Tenta.   

23   Fijet dhe penjtë për përdorim në tekstil; Pambuk i mbështjellë; Fije pambuku; Fije 

chenille; Penj elastik për përdorim në tekstil; Fije; Penj me fibra qelqi për përdorim në 

tekstil; Penj metalik për qëndisje; Penj gome për përdorim në tekstil; Penj dhe fije kërpi; 

Penj dhe fije Jute; Penj dhe fije Coir; Penj dhe fije Rayon; Penj të materialeve plastike për 

përdorim në tekstil; Penj dhe fije nga liri; Penj dhe fije për qëndisje; Mëndafsh i 

mbështjellë; Fije mëndafshi; Penj dhe fije për qëndisje; Penj dhe fije për riparim/arrnim; 

Penj dhe fije të mbështjella; Stof i lëmuar; Fije leshi.   

24   Tekstilet dhe zëvendësuesit e tekstileve; Pëlhura për mobilje; Perde të tekstilit apo 

plastikës, përveç për vetura ose kamionë; Tekstili dhe mallra tekstili të pa-përfshira në klasa 

tjera, përveç për vetura ose kamionë; Mbulesa shtrati; Mbulesa tavoline; Pëlhura për heqje 

të grimit; Pëlhura nga liri për banjo, përveç për veshje; Pëlhura të papërshkueshme nga 

gazi, për ballonë aeronautikë; Banderola; Pëlhurë e qëndrueshme pambuku [dimity]; 
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Mbulesa shtrati nga letra; Pëlhura nga liri për shtrat; Pëlhura nga liri për shtrat; Këllefë 

jastëku; Pëlhura për bilardo; Brokada; Pëlhurë nga Chenille; Cheviots [pëlhurë]; Pëlhura 

pambuku, Tekstilë, përveç për vetura ose kamionë; Crepon; Damask; Mbulesë puplash apo 

me mbushje tjera [Tick] [nga liri]; Mbulesë dyshemeje nga pambuku i trashë (Drugget); 

mbulesa tektsili për printerë; perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhura dekorative të 

tekstilit apo plastikës [bunting]; Pëlhurë për mbyllje; Flamuj nga tekstili apo plastika; Pupla 

nga rosa Eider [Eiderdown] [mbulesë e hollë shtrati]; Material apo tekstil filtrimi, përveç 

për vetura apo kamionë; Pëlhurë nga kondensimi dhe shtypja e fibrave [Felt], përveç për 

vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; Pëlhurë e butë leshi apo pambuku [Flannel] [pëlhurë]; 

Pëlhurë dekoruese Frieze (pëlhurë), përveç për vetura ose kamionë; shtresa [tekstil]; shtresa 

pëlhure për këpucë; perde nga tekstili apo plastika; përveç për vetura apo kamionë; 

mbajtëse perdesh nga materiali i tekstilit; gaza [pëlhurë]; Pëlhurë e butë sanitare leshi apo 

pambuku; Pëlhura për përdorim në tekstil; Pëlhura me fije të fibrave të qelqit për përdorim 

në tekstil; Pëlhurë flokësh [pëlhurë thesi]; Pëlhurë e ngjitur; përveç për letër shkrimi, 

Pëlhurë me dizajn Trellis [pëlhurë]; Pëlhurë kërpi, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhurë 

Jute, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; shtresa kapelesh, nga tekstili, në 

copë, Pëlhurë nga pambuku [basmë]; Mbulesa puplash apo të mbushjeve tjera [Ticks] 

[mbulesa dysheku]; Fanella [pëlhurë]; Pëlhurë Jute; Pëlhurë për tapete apo qëndisje; 

Shtresë mbrojtëse nga tekstili për tavolinë [Coasters]; Pëlhurë djathi; Pëlhurë nga pambuku 

[basmë]; Mbështjellës dekorativ [Shams]; Këllefë jastëku; Pëlhurë mëndafshi, pambuku, 

apo sintetike [Crepe] [pëlhurë]; Pëlhurë nga fibrat Rayon; Pëlhurë imituese e lëkurës së 

kafshëve, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura mbështjellëse [Shrouds]; Marabut 

[pëlhurë], Mbulesa dysheku; Mbulesa plastike për mobilje; Pëlhura për tapiceri; Mbulesa 

nga tekstili për mobilje; Pëlhurë pambuku [Moleskin] [pëlhurë]; Rrjeta mushkonjash; 

Shtroja tavoline nga tekstili; Perde dere; Pëlhurë nga fibrat Ramie; Pëlhura për qelq 

[peshqirë]; Kadife, përveç për vetura apo kamionë; Perde rrjetë, përveç për vetura apo 

kamionë; Çanta për fjetje, Mbulesa të lira për mobilje; Pëlhurë mëndafshi; Pëlhurë 

mëndafshi për modele të printimit; Pëlhurë nga fibrat Esparto; Pëlhurë e fortë [Buckram]; 

Shtroja për shtrat; Material tekstili; Etiketat e veshjeve; Pëlhurë e thurur; Pëlhurë shëlqyese 

[Taffeta] [pëlhurë]; Material plastik (zëvendësues për pëlhura), përveç për vetura apo 

kamionë; Peshqirë fytyre [prodhuar nga materiale të tekstilit]; Peshqirë nga tekstili; Pëlhura 

për këpucë; Mbulesa tavoline, jo nga letra; Pëlhura nga liri për tavolinë, jo nga letra; 

Mbulesa të përshtatura për kapakë guackash tualeti; Pëlhurë; Çarçafë shtrati; Pëlhurë e 

hollë [Tulle]; Pëlhura jo të thurura tektsili; Mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

Mbulesa muri nga tekstili; Pëlhurë për të brendshme, Pëlhurë përthithëse nga liri; Dorëza 

për larje; Material i thurur elastik; Pëlhurë ngjitëse që vendoset përmes nxehtësisë; Pëlhurë 

e vijëzuar për qëndisje, Pëlhurë leshi; Pëlhurë nga pambuku [Zephyr] [pëlhurë]; Çanta për 

fjetje.   

25   Veshje, mbathje, pajisje për kokë; Taka; Pjesë për taka për mbathje; Pantollona bebesh 

[veshje]; Veshje për foshnje [veshje]; Kostume banjoje; Pantollona të shkurtra banjoje; 

Mantel banjoje; Kapela për larje; Sandale për larje; Pantofla për larje; Shami; Bereta; 

Ngrohës për këmbë; Veshje nga imitimi i lëkurës; Veshje motoristësh, përveç për vetura 

apo kamionë; Veshje; Veshje letre; Qafore Boa [qafore]; Të brendshme [Teddies] [të 

brendshme]; Veshje klerike [Chasubles]; Kapela dushi; Dhtroja për këpucë; Mindil xhepi; 

Dorëza; Jelekë peshkimi; Çizme futbolli; Mbulesë për këmbët e bebeve [footmuff], jo të 

ngrohura elektronikisht; Veshje nga pëlhura Gabardines [veshje]; Këpuce gome 
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[Goloshes]; Veshje mbi këpucë [Gaiters]; Rrip (Para -) [veshje]; Pajisje jo-rrëshqitëse për 

mbathje; Rrip [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Mbathje për gjimnastikë; Gjysëm-çizme; 

Shalle; Dorëza [veshje]; Veshje të brendshme për femra [Slips] [të brendshme]; Pjesë e 

veshjeve [Shirt yokes]; Këmisha; Pjesët e përparme të këmishave; Këpucë druri; 

Pantollona; Çorape deri te gjuri; Veshje për mbajtjen lart të çorapeve [Garters]; Veshje të 

brendshme për femra [Girdles]; Kapele; Korniza (Kapele -) [skeleti]; Xhaketa [veshje]; 

Bluza; Xhaketa të mbushura [veshje]; Kapela të ngushta [Skull caps]; Kapuçë [veshje]; 

Astarë (Të gatshëm -) [pjesë të veshjeve]; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme për t’u 

veshur; Kamisola; Mbështjellës krahësh; Kollare të largueshme; Bluza me mëngë të 

shkurtra; Përparëse bebesh, jo nga letra; Veshje lëkurë; Geta [pantollona]; Të brendshme; 

Uniforma; Pallto; Veshje për femra [Pelisses]; Shami për femra [Mantillas]; Kapele klerike 

[Miters] [kapele]; Këllef gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje për kokë]; Kapele 

uniforme [Cap peaks]; Veshje të jashtme; Këllef gëzofi për veshë [veshje]; Kombinime 

[veshje]; Pantofle; Kapele (Letër -) [veshje]; Xhaketë dimri [Parka]; Pelerina; Gëzof 

[veshje]; Ponço; Bluza; Veshje çiklistësh; Skaje për mbathje; Pallto rezistente nga uji 

[Mackintoshes]; Funda; Sandale; Sari; Sarongë; Shall qafe [këllef gëzofi]; Shiritë krahu për 

veshje [Sashes]; Maska gjumi; Vello [veshje]; Shami koke; Pantollona të gjera të 

mbledhura në gju apo më poshtë, ose të brendshme femrash [Knickers]; Çizme me lidhëse; 

Shtesa metalike për mbathje; Mbathje; Shtresa për mbathje; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Maje mbathjesh; Kominoshe; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse fustanësh; Dorëza skijimi; 

Çizme skijimi; Pantollona të shkurtra në formë fundi [Skorts]; Pantollona të shkurtra; 

Çorape; Varëse çorapesh; Këpucë atletike; Atlete; Çizme; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Shami koke [veshje]; Espadrilla; Shall i gjerë grash; Shall i gjerë grash nga gëzofi; Kunja 

për çizme futbolli; Veshje plazhi; Mbathje plazhi; Çorape; Çorape absorbuese djerse; Taka 

për çorape; Geta; Bluza me mëngë të shkurtra; Toga [veshje]; Fustanë Pinafore; Thurje 

[veshje]; Fanella; Turbanë; Pallto; Uniforma; Të brendshme absorbuese djerse; Pantollona; 

Kostum për skijim ujor; Jelek i trashë pa mëngë; Çorape; Kapele të larta; Veshje, përfshirje 

veshje lëkure, imitim lëkure, ose nga gëzofi, dhe dorëza; Kapela [veshje për kokë]; Shalle; 

Mbathje përfshirë çizme; Këpucë dhe Pandofla.   

26   Dantella dhe qëndisje; Shiritë dhe kordonë; Pull; Grepat përthekues; Kunjat dhe 

gjilpërat; Lule artificiale; Distinktiv për veshje, jo nga metali i çmuar; Distinktivët [pullat]; 

(Dekorime të vogla dhe të reja -); Shirit krahu; Rripë zgjerues për mbajtje të mëngëve; 

Shiritë elastik; Shiritë [kinkaleri]; Litarë për veshje; Dantella për skaje; Zbukurime për 

skajet e veshjeve; Karficë [aksesorë veshjesh]; Fije Chenille [Dekorime të llojit 

passementerie]; Bandazhë që vendosen më nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; 

Kopsë mbërthyese; Mjekra të rreme; Mustaqe të rreme; Garnishte; Pupla [aksesorë 

veshjesh]; Dizajne në qëndisje [qëndisje]; Gishtëz për qepje; Shtrëngues metali për korsetë; 

Bandazhë që vendosen me nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; Skaje të veshjeve 

[Rosedew]; Thekë; Kurora artificale lulesh; Dekorime nga minerali shkelqyes mikë; 

Qëndisje nga ari; Kapëse e rripit; Lidhëse flokësh; Kapele për ngjyrosjen e flokëve; Kapëse 

apo dekorim për flokë; Kapëse flokësh në formë të shkronjës U; Rrjetë flokësh; Fjongo 

flokësh; Dekorime për flokë; Kapëse flokësh; Flokë artificale; Pjesë flokësh; Grepa 

[kinkaleri]; Gjilpëra për qëndisje; Kapëse pantallonash për ëse pantallonash për çiklistë; 

Shtrënguese kapësesh; Dekorime për kapele, jo nga metali i çmuar; Palë të materialeve të 

tekstilit [qëndisje]; Bordura për veshje; Vrima për veshje; Pale të veshjeve; Kapesë për 

veshje; Palë të fundave; Grepa dhe rripë kapës shtrëngues; Pulla; Grepë të tehpihëve; 
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Mbajtëse për jakë; Kurora lulesh artificiale; Fruta artificialë; Kinkaleri; përveç penjve; 

Mbajtëse për drejtimin e fëmijëve; Pajisje për dredhjen e flokëve; Letra për dredhjen e 

flokëve; Flokë të njeriut; Mbajtëse gjilpërash; Mbajtëse gjilpërash; Jastëk gjilpërash; 

Gjilpëra; Gjilpëra për makina për krehjen e leshit; Rruaza, përveç për bërjen e bizhuterive; 

Paruke; Flokë artificiale; Qëndisje në forme të rrathëve [dantellë]; Qëndisje dekorative për 

skajet e mobiljeve dhe veshjeve; Fjongo për çmim të fituar; Flokë të lidhura lart [dekorime 

leshi për kapele]; Zinxhirë; Zinxhirë për çanta; Rozeta [kinkaleri]; Gjilpërat e shalëbërësve; 

Shiritë; Pajisje për thurjen e rrjetave të peshkimit; Grepa për korsetë; Shtrëngues bluzash; 

Mbërthyese [aksesorë veshjesh]; Gjilpërë me vrimë të gjerë; Lidhëse të këpucëve; Grepa të 

këpucëve; Gjilpëra të këpucëbërësve; Vrima të këpucëve; Mbërthyese të këpucëve; 

Mbërthyese të këpucëve; Zbukurime të këpucëve; Jastëk krahësh për veshje; Vrima nga 

argjendi; Bobina për mbajtjen e fillit të mëndafshit apo leshit [jo pjesë të makinerive]; 

Numrat e konkurentëve; Jastëk gjilpërash; Kunja, përveç për bizhuteri [bizhuteri (Am.)]; 

Qëndisje; Grepa për qëndisje; Pajisje për ruajtjen e formës gjatë qëndisjes; Grepa për 

thurje; Pupla makushi [aksesorë veshjesh]; Gjilpëra për thurje; Parukë e vogël; Bistekë; 

Thekë [kinkaleri]; Pupla shpezësh [aksesorë veshjesh]; Numra për markimin e tekstileve 

nga liri; Dantella nga leshi.   

27   Qilimë; tepihë; shtroja; linoleum dhe materialë të tjerë për mbulimin e dyshemeve 

ekzistuese; përveç veturave apo kamionëve; Varje muri (jo-tekstil); Shtroja banjoje; 

Mbulesa dyshemeje nga plastika; Mbulesa dyshemeje; Shtroja dere; Shtroja jo-rrëshqitëse; 

Terren artificial; Linoleum; Shtroja dere; Shtroja për shpate skijimi nga litari i lidhur; Tapet 

muri; Shtroja nga kallami; Nënshtrojë qilimi; Tapetë nga tekstili; Shtroja gjimnastike.   

28   Lodra dhe lojëra; Aparate për videolojëra; Artikuj gjimnastike dhe sporti; Dekorime 

për pemën e vitit të ri; Lojëra dhe lodra, në formën e lojërave apo modeleve 

tredimensionale [scale models], përveç për vetura apo kamionë; Artikuj gjimnastike dhe 

sporti të papërfshira në klasa tjera; Pajisje për peshkim; Grepa për peshq; Penj për peshkim; 

Bobinë për peshkim; Shkopinj për peshkim; Rraketake [lodra]; Dorëza bejsbolli; Lojëra 

ndërtimi; Kube ndërtimi [lodra]; Jastekë për tavolinë të bilardos; Kunja për bowling; 

Shkumës për shkopin e bilardos; Topa të bilardos; Shkopa të bilardos; Tavolina të bilardos; 

Tavolina të bilardos të operuara me monedha; Karta për bingo; Sensorë kafshimi [pajisje 

për peshkim]; Bob-saja; Dërrasa trupi; Aparate për trajnimin e trupit; Harqe për shigjetari; 

Implemente të shigjetarisë; Dorëza boksi; Lojëra që luhen në dërrasa; Dekorime për pemën 

e vitit të ri, përveç artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; Mbajtëse të pemës së vitit të ri; 

Checkers [lojëra]; Dërrasat për Checkers; Rrjetat për reketë; Pajisje për riparimin e 

terrenit/barit [aksesorë golfi] Domino, Xhita; Karrema me aromë për gjueti apo peshkim; 

Çizme skijimi me skija të bashkëngjitura; Shënjestra elektronike; Mburoja bërryli [artikuj 

sporti]; Zgjerues kraharori [ushtrues]; Biçikleta jolëvizëse për ushtrime; Armë (Paintball -) 

[aparate sporti]; Maska karnavalesh; Dorashka për skermë; Maska për skermë; Armë për 

skermë; Top badmintoni; Makina argëtuese; automatike dhe të operuara me monedha; 

Makina lojërash për bixhoz; Makina për ushtrime fitnesi; Lojëra (Aparate për -); Aparate 

krijuese [Conjuring apparatus]; Lojëra për ambiente të mbyllura; Rripa për ngritjen e 

peshave [artikuj sporti]; Planerues; Zile për pemën e vitit të ri; Dorëza golfi; Shkopinj golfi; 

Çanta golfi, me apo pa rrota; Artikuj gjimnastike; Dorëza për lojëra; Planerues i varur; 

Shufër me peshë për ushtrime fitnesi; Armë (Fuzhnjë -) [artikuj sporti]; Pluhur anti-

rrëshqitës që përdoret nga atletët; Bobinë e xhitës; Shkopinj hokeji; Lojëra me patkonj; 

Çipa për bixhoz; Banakë për lojëra; Kaleidoskopë; Lojëra me letra; Aparate për parqe 
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lojërash; Mbajtës qirinjsh për pemë të vitit të ri; Rrjeta për peshkim; Rripa mbajtës për 

aplinistë; Bonbonë eksploziv [fishekzjarre Krishtlindjesh]; Mburoja gjuri [artikuj sportiv]; 

Karremë për gjueti apo peshkim; Konfeti; Lodër rrotulluse [lodër]; Çanta kriketi; Karremë 

[artificialë]; Maja të shkopinjve për biliard; Thirrje të lojërave të gjuetisë; Ballonë; Topa lër 

lojëra; Pistolet ajri [lodra]; Mah-jong; Kukulla; Aparate dhe makineri bowlingu; Direkë për 

varka me vela; Celularë [lodra]; Topa ngjyre [municion për armë për paintball/topa ngjyre] 

[aparate sportive]; Rrjeta për sporte; Lojëra argëtuese me bixhoz dhe paintball; Kapele nga 

letra për festa; Piñatas; Pistoleta lodër; Lodra të buta të mbushura; Lodra të buta të 

mbushura; Lojë me rrathë; Çanta për boksim; Markerë për bilardo; Kukulla; Shtretër 

kukullash; Shishe ushqyese për kukulla; Shtëpi kukullash; Veshje kukullash; Dhoma 

kukullash; Lojë me bashkim pjesësh; Gracka për peshkim; Litarë për dërrasat për surfim; 

Lojëra me unaza; Toboganë [lodra]; Rollerë për biçikleta jolëvizëse për ushtrime fitnesi; 

Skuterë/Trotinetë [lodra]; Rollerë; Rollerë me rrota në vijë; Rrota për ruletë; Karta 

gërvishëse për lojëra të llotarisë; Fije për reketë; Tabela shahu; Lojëra shahu; Kalë 

lëkundës; Favorë/dhurata të vogla feste; Rrengje [lodra të  vogla]; Mburoja nën gjuri 

[artikuj sporti]; Shënjestra; Dorëza sportive [aksesorë për lojëra]; Saja [artikuj sportiv]; 

Patina për akull; Rrjeta fluturash; Borë për pemën e vitit të ri (Artificiale -); Glob dëborë; 

Këpucë bore; Material mbushës (Mbrojtës -) [pjesë të kostumeve sportive]; Pishina (Për 

notim -) [artikuj lojërash]; Dërrase për notim me këmbë për fëmijë; Pluskuese për peshkim; 

Tregues kafshimi [pajisje për peshkim]; Lopata për notim; Krahë me ajër për notim; Rripa 

për notim; Xhaketa për notim; Mbështjellëse rrëshqitëse për ski [mbulesa për ski]; Flluska 

sapuni [lodra]; Skejtbordë; Shtroja për ski; Lidhëse për ski; Skija; Skaje të skijave; Kruese 

për ski; Dyll për ski; Dërrasa për rrëshqitje në borë; Çanta të dizajnuara në mënyrë speciale 

për ski dhe dërrasa për surfim; Makina bixhozi [lojëra bixhozi]; Topa për lojëra; Lojëra; 

Topa lër lojë; Rruzuj; Tavolina të brendshme për futboll; Zar; Lodra për kafshë shtëpiake; 

Reketë; Shtiza për kërcim me shtizë; Blloqet për nisje për sporte; Ngritëse [pajisje për 

alpinizëm]; Llastiqe për hedhje [artikuj sportiv]; Dërraza për lundrim; Dërraza për surfim; 

Ski për surfim; Shkopinj për rrotullim; Shtroja (Kamuflimi -) [artikuj sportiv]; Arushë 

pellushi; Aparate për hedhjen e topave të tenisit; Rrjeta tenisi; Maska teatrale; Mbështetës 

(Atletikë e meshkujve -); [artikuj sportiv]; Tavolina për ping pong; Pëllumba dheu 

[shënjestra]; Kurtha për pëllumba dheu; Lojëra portabile me ekrane me kristale të 

lëngshme; Trampolina; Platforma kërcimi [artikuj sportiv]; Rripa mbajtës për anije me 

vela; Lojëra backgammon; Makina argëtuese me video lojëra; Pemë të vitit të ri me 

material sintetik; Lojë luhatëse; Gota për zar; Shigjeta për lojëra; Disqe për sporte; Disqe 

fluturuese [lodra]; Pistoleta (Kapakë për -) [lodra]; Kapakë shpërthyes [lodra].   

29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, Ekstraktet e mishit; Fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata apo të ziera; xhelatnat; reçelet dhe kompostot; vezët; 

qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrnat për ushqim; ajvari [speca të 

konservuar]; qumësht me proteina; ekstrakte barishtesh për ushqim; Algina për qëllime 

kulinare; Pije jo-alkoolike e bërë nga vezët; Pure mollësh; Midhje, jo të gjalla; Salsiçe me 

gjak derri; Fasule, të konservuara; Lëng për gatim; Përzierje të yndyrshme për rriska buke; 

Gjalpë; Përzierje gjalpi dhe sheqeri pluhur; Hurma; Gjizë; Të kuqet e vezëve; Vezë të 

pluhrosura; Albumina për qëllime kulinare; Të bardhët e vezëve; Bizelet, e konservuara; 

Gjalpë kikirikësh; Kikirikë, të gatuar; Tranguj të vegjël; Patatina me yndyrë të ulët; 

Substanca të yndyrshme për prodhimin e yndyrnave të ngrënshme; Peshk i kriposur; Peshk, 

i konservuar; Peshk, jo i gjallë; Fileto peshku; Ushqime të gatuara nga peshku; Peshk, në 
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konservë [i konservuar (Am.)], Xhelatinë; Ushqim peshku për konsum njerëzor; Shkuma 

(Peshk -); Vezë peshku, të gatuara; Mish; Mish i konsevuar; Koncentrate lëngu për gatim; 

Xhelatna frutash; Pulp frutash; Ushqim i shpejtë i bërë nga frutat; Xhelatna për ushqim; 

Karkalecë, jo të gjallë; Shpezë, jo të gjalla; Perime, të gatuara; Perime, të thata; Konserva 

perimesh; Perime, në konserva [të konsërvuara (Am.)]; Shkuma (Perime -); Sallata 

perimesh; Alga deti të thekura; Harenga; Aragosta, jo të gjalla; Xhem xhenxhefili; Jogurt; 

Preparate supash të perimeve; Gjalpë kakao; Plënc; Fruta të ngrira; Patatina; Theka 

patatesh; Fërgesa patatesh; Djath; Kaviar; Kefir [pije qumështi]; Humus [pastë leblebish]; 

Palcë kafshësh për ushqim; Vaj eshtrash, i ngrënshëm; Gjalpë kokosi; Vaj dhe yndyrë 

kokosi [për ushqim]; Kokos, i tharë; Vaj kokosi për ushqim; Xhem; Hudhër [e konservuar]; 

Supa consommé; Karavidha, jo të gjalla; Kroketa; Krustacë; jo të gjallë; Farë djathi; 

Salmon; Karavidha gjembaçe, jo të gjalla; Ushqime të fermentuara nga perimet (kimchi); 

Mëlçi; Pate mëlçie; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare; Lecitin për qëllime kulinare; 

Thjerrëza, të konservuara; Vaj misri për ushqim; Bajame, të gatuara; Margarinë; 

Marmaladë; Qumësht; Fermentime (Qumësht -) për qëllime kulinare; Pije nga qumështi, 

dominuar nga qumështi; Prodhime qumështi; Koktej me qumësht; Hirrë; Midhje, jo të 

gjalla; Arra të gatuara; Fruta të gatuar; Fruta në konservë [të konservuar (Am.)]; Fruta në 

konservë [të konservuar (Am.)]; Sallata frutash; Vajra për ushqim; Ullinj, të konservuar; 

Vaj ulliri për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për 

ushqim; Pektinë për qilimë kulinare; Lëngje perimesh për gatim; Turshi perimesh 

(Piccalilli); Perime turshi; Këpurdha, të konservuara; Polen i përgatitur si ushqim; Salcë 

nga boronica e kuqe [kompot]; Vaj nga farat rapeseed; Rrush i thatë; Fara, të gatuara; 

Sardele, jo e gjallë; Sardele; Lakër turshi; Lëvozhga pemësh; Butakë, jo të gjallë; Proshutë; 

Krem; Vezë kërmilli për konsumim; Derrk; Dhjamë derri; Tranguj-deti, jo të gjallë; Vemje 

të krimbit të mëndafshtë, për konsumim njerëzor; Vaj susami për ushqim; Tahini [pastë nga 

fara e susamit]; Karkaleca; jo të gjallë; Fasule soje, të konservuara, për ushqim; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi]; Fara luledielli; të gatuara; Vaj luledielli për ushqim; Proshutë 

derri; Yndyrna të ngrënshme; Yndyrë e bardhë nga kafshët, për ushqim; Supa [Preparatë 

për gatim -); Peshk tuna; Tofu; Pure domatesh; Lëng domatesh për gatim; Zhardhok 

kërpudhash, të konservuara; Aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; Fole zogu të 

ngrënshme; Kafshë gjahu; Salsiçe; Salsiçe në brumë të rrahur; Mishra të ftohtë të pjekur; 

Preparate për gatimin e lëngjeve për supa; Qepë, të konservuara.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Niseshte tapioca dhe sago; Miell dhe 

preparate nga drithërat; Bukë, brumë dhe ëmbëlsira; Akullore; Sheqer, mjaltë; melasë; 

Maja, pluhur për gatim; Kripë, Mustardë; Uthull, salca; Erëza; Akull; Alga deti [salcë]; 

Glikanxo; Aromatizues, përveç për vajra esencialë; për pije; Aroma, përveç për vajra 

esencialë; Miell gruri; Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për torta; Pluhur për gatim; 

Pluhur për torta; Uthull birre; Agjentë trashës për gatim; Akullore (Agjentë lidhës për -); 

Ushqim me fasule; Karamele; Simite; Bukë; Bukë pa maja, Sanduiçë; Biskota petit-beurre; 

Hamburgerë me djahtë [sanduiç]; Chow-chow [salcë]; Chutney [salcë]; Kuskus [semolina]; 

Këri [erëz]; Pudingje; Shkuma (Dezert -) [ëmbëlsirë]; Çaj i ftohtë; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Esenca për ushqime, përveç esencave eterike dhe vajrave esencialë; Uthull; Brumë supe; 

Zbutës mishi, për qëllime të përdorimit shtëpiak; Pite mishi; Salca mishi; Marcipan; Salca 

frutash; Mbështjellje me perime; Mjaltë royal jelly; Xhelatna frutash [ëmbëlsira]; Grizë 

misri; Elb i pastruar; Miell elbi; Elb (i shtypur); Patatina [produkte drithërash]; Preparate 

drithërash; Ushqim i shpejtë me bazë drithërash; Salca; Karafil [erëz]; Glukozë për qëllime 
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kulinare; Aditivë gluteni për qëllime kulinare; Semolina; Drithë i shtypur për konsum 

njërëzor; Theka drithërash; Hallvë; Maja; Mjaltë; Xhenxhefil [erëz]; Jogurt i ngrirë [akuj 

ëmbëlsirë]; Kafe; Kafe artificiale; Preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafes; 

Aromatizues kafe [aromatizues]; Pije të bazuara në kafe; Kakao; Produkte të kakaos; Pije të 

bazuara në kakao; Kaperi; Karamele; Miell patatesh; Gomë për përtypje; Keçap; Kripë për 

gatim; Kripë për konservim të ushqimeve; Biskota të thata; Infuzione, jo medicinale; Krem 

tortesh [krem mbulues]; Barishte kopshti, të konservuara [erëza]; Pluhur torte; Kurkum; 

Jamball [ëmbëlsirë]; Shkop jamballi [ëmbëlsirë]; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare 

[erëz]; Misër, e bluar; Misër, i pjekur; Theka misri; Miell Misri; Makarona; Macaroons 

[brumë]; Maltozë; Malt për konsum njërëzor; Ëmbëlsira bajamesh; Marinada; Marcipan; 

Pastë bajamesh; Majonez; Ujë deti për gatim; Miell; Ushqime të miellzuara; Sirup nga 

kallami i sheqerit; Qull, me bazë qumështi; për ushqim; Pije kafe me qumësht; Pije kakao 

me qumësht; Pije çokollate me qumësht; Glazurë përshute; Produkte të miellzuara; 

Arrëmyshk; Musli; Ushqim më bazë drithrash; Vakte të përgatitura me bazë në brumë supe, 

Thërmija buke; Pite të mbushura; Torta “mooncake”; Tableta [ëmbëlsira]; Pesto [salcë]; 

Petit fours [tortë]; Palpeta; Piper; Kek me xhenxhefil; Mint për ëmbëlsira; Karamele me 

pepermint; Piperë [erëza]; Pica; Propolis; Shirita dritherash me përmbajtje të lartë 

proteinash; Kokoshka; Quiche; Ravioli; Torta me oriz; Ushqim i shpejtë me bazë në oriz; 

Salcë turshish [salcë]; Akull, natyral apo artificial Kafe (E papjekur -); Sharfran [erëz]; 

Niseshte sago; Krem i rrahur (Preparate për mpiksje -); Salca për sallata; Maja; Çokollatë; 

Çokollatë për pije; Shkuma (Çokollate -); Kombinim erëzash Allspice; Kripë selinoje; 

Simite; Miell mustarde; Pastë e fasuleve të sojës [salcë]; Miell soje; Salcë soje; Sherbet 

[akuj]; Salca [salca]; Shpageta; Pluhra për akullore; Sodë gatimi [bikarbone ose sodë për 

qëllimë të gatimit]; Niseshte për ushqim; Glikanxo; Sushi; Ëmbëlsues (Natyral -); Sallatë 

vegjetariane Tabbouleh; Tako; Tapiokë; Miell tapioke; Çaj; Fermentime për pasta/salca; 

Pasta ushqimi të miellzuara; Salcë domatësh; Torta; Tortilla; Aromatizues vanilla për 

qëllime kulinare; Vanillin [zëvendësues vanille]; Waffles [brumë]; Krem tartari për qëllime 

kulinare; Embrion gruri për konsum njerëzor; Materiale lidhëse për salsiçe; Preparate 

aromatizuese për ushqim; Chicory [zëvendësues për kafe]; Kanellë [erëz]; Gluten i 

përgatitur si ushqim; Sheqer; Pralina; Ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të vitit të ri; 

Peksimadhe.    

31   Të mbjella të papërpunuara agrikulturore dhe të kulturës ujore; Produktet e 

hortikulturës dhe kulturës ujore; Fara dhe drithëra të papërpunuara; Fruta dhe perime të 

freskëta; barishte të freskëta; Bimë dhe lule natyrale; Zhardhokë, fidanë dhe fara për 

mbjellje; Kafshë të gjalla; Artikuj ushqimor dhe pije për kafshë; Malt; Prodhime 

agrikulturore, hortikulutore dhe pyjore dhe drithëra të papërfshra në klasa tjera; Bishtaja; 

Fara.   

32   Birra; Ujë dhe pije tjera jo-alkoolike të gazuara dhe minerale; Pije frutash dhe lëngje 

frutash; Sirupë dhe përbërës tjerë për përgatitjen e pijeve; Pije jo-alkoolike; koncentrate; 

Sirupe dhe pluhur për përgatitjen e pijeve/lëngjeve; Ujë mineral dhe të gazuar; Pije tjera jo-

alkoolike; Pije energjike, pije isotonike, pije hipertonike, pije hipotonike; Pije dhe lëngje 

frutash dhe perimesh; Pije frutash të ngrira, të pa-gazuara, jo-alkoolike; Pije të pasuruara 

me vitamina (jo për shkaqe mjekësore); Birra; Birra jo-alkoolike.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës).    

34   Duhan; Prodhime duhani; Zëvendësues duhani jo për shkaqe mjekësore; Cigare; Cigare 

të vogla; Puro; Makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; Tuba cigaresh; Filterë cigaresh; 
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Letër cigaresh; Cigare elektrike; Tretës të lëngshëm për përdorim në cigare elektrike; 

Shkrepëse dhe sende për duhanpirës   

35   Reklamim, Reklamim, përveç për makina ose kamionë; Menaxhimi i biznesit; 

Administrimi i biznesit; Shërbimet e agjencisë import-eksport; Organizimi, funksionimi 

dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të stimulimeve; shërbimet e shitjes 

me pakicë dhe shërbimet online me pakicë që lidhen me shitjen e aparaturave dhe 

instrumenteve shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, optike, matëse, 

sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, 

aparate dhe instrument për përçimin, ndalimin/lëshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatura për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit ose imazheve; Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë përmes 

internetit, që kanë të bëjnë me shitjen e mallrave, si bartës magnetik të të dhënave, disqe 

regjistrimi, kompakt disqe, pranues televiziv, DVD dhe media të tjera dixhitale për 

regjistrim, mekanizma për aparate që punojnë me monedha hekuri, arka, makina 

llogaritëse, pajisjet për përpunim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik, aparatet 

për shuarjen e zjarrit, aparatet për transmetimin e tingullit ose imazheve, aparatet e 

telekomunikacionit, aparatet mobile të telekomunikacionit, pajisje mobile të 

telekomunikimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë përmes 

internetit të ndërlidhura me shitjen e aparateve dhe instrumenteve dixhitale të 

telekomunikacionit, tablete dixhitale, pajisje kompjuterike, aplikacionet kompjuterike, 

softuer kompjuterik që mund të shkarkohet nga interneti, softuerë kompjuterikë të 

regjistruar, aplikacioneve softuerike, aplikacioneve softuerike për mobilë, aplikacione të 

shkarkueshme për pajisje multimediale, lojërat kompjuterike, softuer i lojërave 

kompjuterike, programet e lojërave kompjuterike, PDA-të (Asistentë digjitalë personal); 

Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë në internet në lidhje me shitjen e mallrave siç janë 

asistentë personalë dixhitalë, telefona celularë, llaptopë, aparate të rrjetit të 

telekomunikacionit, kontrollues të softuerit për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet 

e telekomunikacionit, veshje mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, pranues televiziv, pranues, 

aparate të sistemit global të pozicionimit (GPS), aparate satelitore të navigacionit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softuer kompjuterik i regjistruar në CD-ROM, përveç për 

makina ose kamionë, kartela SD (karta dixhitale të sigurta), sy qelqi, syze (optikë), syze 

dielli; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbime online me pakicë që lidhen me shitjen e 

syzeve mbrojtëse dhe kutive për to, lente kontakti, kamera, objektivë për aparate, MP3 

pajisje, shirita audio, kaseta audio, disqe audio, kaseta audio-video, audio-video disqe, 

videokaseta, video disqe, CD-të, DVD-të, publikime elektronike të shkarkueshme, skedarë 

imazhesh të shkarkueshëm, skedarë muzikorë të shkarkueshëm, jastekë për mausë, magnet, 

këllëf të telefonave celularë, Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me 

shitjen e mallrave, siç janë komplete për bisedë pa duar për telefonat, Kartat magnetike të 

koduara, Kartat e koduara, aplikacione për telefonat celularë, Softuer për telekomunikacion, 

softuer për përpunimin e transaksioneve financiare, Buletini kompjuterik dhe tabelat e 

mesazheve, Bateritë elektrike, përveç atyre për makina ose kamionë, karrikuesit e baterive, 

përveç atyre për makina ose kamionë; alarmet e sigurisë, kamerat e sigurisë, aparatet 

paralajmëruese të sigurisë, aparatet e kontrollit të sigurisë, aparatet vëzhguese të sigurisë, 

programet kompjuterike për siguri; Shitjet me pakicë dhe shitjet pakicë në internet të 

mallrave, e që janë softuer kompjuterik për siguri, SIM kartela, antena, Alarmet, kabllot 

elektrike, Aparatet dhe instrumentet e kimisë, Programet operative kompjuterike të 
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regjistruara  Pajisjet periferike kompjuterike, Pajisjet e përpunimit të të dhënave, Aparat 

diagnostikues jo për qëllime mjekësore, matës të distancës; shitjet me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet të mallrave, siç janë aparatet për regjistrimin e distancës, tonet të 

shkarkueshme për zile të telefonave celularë, Etiketat elektronike për identifikimin e 

mallrave; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes me pakicë në internet lidhur 

me shitjen e etiketave elektronike për mallra, okularë, syze për sport, karta identiteti 

magnetike, aparate ndërlidhëse, altoparlantë, media magnetike të të dhënave, instrumente 

matematikore, modemë, aparate televizive për qëllime mjekësore, transmetues të 

telekomunikacionit, letër, karton, material të shtypur, fotografi, material biroteknik; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime online të shitjes me pakicë të lidhura me shitjen 

e materialeve të zyrës, material udhëzues dhe mësimor, material të paketimit, pajisje 

arsimore, vegla të shkrimit, instrumente të shkrimit, materiale të shkrimit, libra, katalogë, 

kartela, manuale të udhëzimeve, revista, pamflete, botime periodike, kalendarë, ditarë, 

etiketa, harta, botime të shtypura, kartolina, postera, tarifa të shtypura, formularë të shtypur; 

Shitje me pakicë dhe shitje online me pakicë në lidhje me artikuj vijues: Veshje, mbathje 

dhe kapela, mjete shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë, enë, enë të tavolinës, Aparat 

për qëllime gatimi, Takëm tavoline, pirunë dhe lugë, Artikuj për qëllime pastrimi, artikuj 

për kopshtari, Bizhuteri, Instrumentet orologjike dhe instrumente të tjera kronometrike, 

instrumente muzikore, aparate ndriçimi, përveç për makina ose kamionë; Shitjet me pakicë 

dhe shitje online me pakicë në internet që kanë të bëjnë me: tekstilet, përveç për makina ose 

kamionë, mallra të tekstilit shtëpiak, mobilje, pajisje, çanta, bagazh, vegla të tualetit, 

kozmetikës, farmaceutikës, preparatet pastruese; Shitjet me pakicë dhe shitje me pakicë në 

internet në lidhje me shitjen e: lojërave dhe gjësendeve për lojë, artikujve gjimnastikorë, 

artikujve sportivë, pajisjeve sportive, mish, peshk, pula, mish të shtazëve të egra, ushqim, 

artikuj ushqimor, artikuj nga ëmbëltorja, ëmbëlsira, mallra të pjekura, produkte ushqimore, 

fruta, lule, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, birra, ujë mineral, ujë të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije alkoolike; Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me: 

terminale interaktive me ekran me prekje, shkopinj për selfie (monopode të dorës), unazat 

të zgjuara, aparate për telefona të mençur, Orë të mençura; Shitje me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet në lidhje me shitjen e: automjeteve tokësore, përveç makinave ose 

kamionëve, karburante, materiale ndërtimi, hekurishte, komponente elektronike; 

Menaxhimi i biznesit të shitoreve me pakicë; Rregullimi i abonimeve për shërbimet e 

telekomunikacionit (për të tjerët); Përpilimi dhe sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Hartimi i statistikave; Analiza e kostos; Organizimi i garave për 

qëllime reklamimi; Konsulencë për punësim; Agjencitë e punësimit; Sigurimi i 

informacionit për punësim; sigurimi i informacionit për punësim në lidhje me skemat e 

programeve rinore; Administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët (shitore për këshillim të 

konsumatorëve), përveç shërbimeve të ndërlidhura me makina ose kamionë; Anketa të 

opinionit publik; Rekrutimi i personelit; Shërbimet e krahasimit të çmimeve; Shërbimet e 

prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Qira dhënia 

e hapësirës për reklamim), përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; 

Qiradhënia e kohës për reklamim në media të komunikimit, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina ose kamionë; Përkrahja e shitjeve për të tjerët, përveç shërbimeve që kanë 

të bëjnë me makina ose kamionë; Kërkimi i sponsorizimit; Negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët; Informatë dhe konsulencë në të gjitha lëmitë e lartpërmendura, përveç 
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shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata dhe konsulencë në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura, të ofruara përmes internetit nga një bazë kompjuterike 

ose nga interneti, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata 

dhe shërbime këshilluese në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura, të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina 

ose kamionë; Përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike, 

Analiza e kostos, Shërbimet e prokurimit për të tjerët [Blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera], Faturimi, Parashikimi ekonomik, Informatat afariste, Administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, Konsulencë për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimit, Hetim biznesi, Informatat afariste, Vlerësim i 

biznesit; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese, përveç 

shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë, përpilimi i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike, përveç shërbimeve që lidhen me makina ose kamionë, organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina dhe kamionë, Auditimi i bizneseve, Hulumtimi i tregut dhe anketat e 

opinionit publik, Përgatitja e listës së pagave; Menaxhimi i afarizimit ose funksioneve 

komerciale të një ndërmarrjeje industriale ose komerciale.   

36   Sigurimi, tjetër nga shërbimet e lidhura me veturat dhe kamionët; Shërbime financiare, 

tjera nga shërbimet në lidhje me veturat dhe kamionët; Çështje monetare; Çështje të 

patundshmërive; Analiza financiare, aktivitet bankar; Zyra e Kredive, Vlerësime fiskale, 

Fonde të përbashkëta, Krijimi dhe menaxhimi i fondeve investuese dhe njësive të trustit dhe 

menaxhimi i transaksioneve financiare të ndërlidhura me to; Blerja, shitja ose brokerimi i 

tregtisë së patundshmërisë për fonde investuese dhe njësi të trustit; Marrja përsipër dhe 

bashkimet e bizneseve të natyrës së njëjtë ose të ngjashme, përfaqësimi i bizneseve të tjera 

të ngjashme me objektiva të ngjashme të biznesit, duke i mundësuar bizneseve të tilla të 

veprojnë si pjesëmarrës ose garantues, dhe të kenë opsionin e krijimit të filialeve; 

Prokurimi në fushën e menaxhimit të premisave banuese dhe komerciale, Menaxhimi dhe 

zhvillimi i fondeve të ekuitetit, tjera nga fondet investuese, njësive të trustit dhe fondeve të 

privatizimit; investimeve kapitale, transferimit elektronik të kapitalit, Informacioni 

financiar, Vlerësimi financiar [sigurimi, aktiviteti bankar, patundshmëri], Këshillë 

financiare, Garanci financiare, Menaxhim financiar, Shërbime financiare, tjera nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Sponsorizim financiar, Garanci, Hipotekë 

bankare, Informacion i sigurimit, Investime të fondeve, Agjenci e patundshmërive, 

Shërbime të konsulencës në lidhje me sigurimin; Blerje me këste (financim), tjetër nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë; Blerje dhe blerje me këste, tjetër nga shërbimet 

e lidhura me vetura dhe kamionë, Shërbime të kartelave të kreditit; Financimi i blerjes me 

këste, tjetër nga shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Brokerim i aksioneve, çështje 

të patundshmërisë, Menaxhim dhe brokerim i patundshmërisë, Vlerësime fiskale, 

Vlerësime të patundshmërive; Aktivitet i nënshkrimit online, Transaksione të valutave të 

huaja, Fonde pensionale; sigurim dhe shërbime nënshkruese; Sigurim nënshkrues i jetës, 

Brokerim i sigurimit, Konsulencë e sigurimit, Ofrim i informatave financiare përmes një 

web-faqe, Rregullimin e dhënies me qira të patundshmërive, Qiraja e zyrave 

[patundshmërive], Mbledhja e qirasë, Qiraja e ndërtesave të apartamenteve banesore; Qiraja 

e apartamenteve, Huatë [financiare], kreditimi kundër sigurisë, Agjencitë e 

patundshmërive, Këmbimi i parasë, truste, Administrimi i patundshmërisë, nënshkrimi i 

sigurimit në aksidente, Lëshimi i instrumenteve negociuese, Shërbime të tregtisë me letra 
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me vlerë; Blerja dhe lëshimi i letrave me vlerë dhe ofrimi i shërbimeve në lidhje me to; 

Ruajtja dhe magazinimi i letrave me vlerë (dokumenteve), blerja dhe shpengimi i letrave 

me vlerë dhe pagesa e dividentave pas kësaj, konsulencë në lidhje me letrat me vlerë 

tregtimin, qoftë blerjen apo shitjen e letrave me vlerë, Brokerimi dhe tregtimi i letrave me 

vlerë, Brokerimi i tregtimit të letrave me vlerë, Lëshimi i kartelave të kreditit, Rregullimi i 

financimit për projekte të ndërtimit, Pastrimi, financiar, Konsulencë në lidhje me shërbime 

financiare; Agjenci të mbledhjes së borxhit (faktoring), aktivitet bankar nga shtëpia, 

pastrimi, rritja e fondeve bamirëse, organizimi i mbledhjeve, shërbime të likuidimit të 

biznesit (çështje financiare), shërbime të pagesës së pensionit, shërbime të depozitave të 

sigurta, ruajtja e depozitave të sigurta; Shërbime të agjencisë për bonot; Shërbime të 

agjencisë për letra me vlerë; Shërbime të agjencisë për këmbim të parasë; Agjenci ose 

brokerim i dhënies me qira të tokës; Rikuperim i borxhit; Agjenci në fusha të bonove dhe 

letrave të tjera me vlerë; Shërbime të aktivitetit bankar elektronik; Procesimi elektronik i 

pagesave përmes një rrjeti global të kompjuterave; Shërbime filantropike në lidhje me 

donacione monetare; Informacion në fushat e aktiviteti bankar dhe sigurimit; Informacion 

dhe konsulencë e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikimit, në fushat e aktivitetit bankar 

dhe sigurimit.    

37   Ndërtimi i ndërtesave; Riparimet, përveç shërbimeve të lidhura me vetura apo 

kamionë; Shërbime instalimi; Furnizim, montim, komisionim, servisim, përveç shërbimeve 

të lidhura me vetura apo kamionë; mirëmbajtje dhe inspeksion, riparim apo riparim kapital i 

makinerive dhe pajisjeve për stacione të energjisë elektrike, termocentraleve, impianteve 

kimike apo petrokimike, impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe impianteve për 

trajtimin dhe/apo hedhjen e formave të ndryshme të plehrave; Shërbime për modifikim dhe 

shndërrim të makinerive; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive; Dizajn 

arkitekturor, Mbikqyrje e ndërtimit të ndërtesave, Konsulencë ndërtimor, Mirëmbajtje dhe 

riparim i pajsijeve kompjuterike (harduer), Informacion ndërtimi; Ndërtim i ndërtesave; 

Ndërtim i inxhinierisë civile; Shërbime ndërtimi; Ndërjmetësim në fushën e investimit në 

ndërtimtari; Inxhinieri e lidhur me ndërtime kapitale, bravandreqje, riparim i drynjve  të 

sigurisë; shërbimeve lidhëse, restorimi dhe mirëmbajtja e mobiljeve, ngrohja, sistemi 

hidraulik, riparimi dhe instalimi i pajisjeve ngrohëse, Riparimi, Inspektimi dhe testimi i 

pajisjeve të dedikuara elektrike, Instalimi dhe riparimi i pajisjeve shtëpiake elektrike; 

Shfrytëzimi minerar i metaleve të çmuara; Nxjerrja minerare; Shërbime gurore; Shfrytëzimi 

minerar i gurëve të çmuar; Montimi, komisionimi, servisimi, mirëmbajtja, riparimi, 

restorimi dhe rinovimi i mjeteve të transportit tokësor ose nëntokësor dhe pajisjeve të 

transportit, pjesëve, komponentëve dhe aksesorëve të tillë, përveç për vetura apo kamionë; 

Servisimi, riparimi, mirëmbajtja, restorimi dhe rinovimi i makinerive dhe pajisjeve në 

fushën e energjisë nukleare, instalimi i makinerisë dhe pajisjeve në fushën e energjisë 

nukleare; Kryerja e inspektimeve, kontrolleve, testimeve dhe shqyrtimeve të makinerive 

dhe pajisjeve dhe objekteve në fushën e energjisë nukleare; Ndërtimi, ndryshimi dhe 

largimi i ndërtesave; Mirëmbajtja e pronës, Aktivitete dhe shërbime inxhinierike për 

investimin në ndërtimtari, në veçanti prokurimi dhe ofrimi i asistencës, vlerësimeve, 

këshillimit, rekomandimeve dhe opinioneve profesionale lidhur me përgatitjen sigurisë dhe 

ndërtimin e projekteve të ndërtesave dhe ofrimin e mbikqyrjes teknike; Kabllimin e 

ndërtesave për transmetime telekomunikative; Mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve 

elektrike; Instalimi i linjave telefonike; Instalimi dhe riparimi i antenave; Instalimi dhe 

mirëmbajtja e instalimeve fotovoltaike; Instalimi dhe riparimi i rrjeteve telekomunikative; 
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Instalimi dhe riparimi i harduerit kompjuterik; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i alarmit, 

drynjve dhe sefave; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinerisë elektrike dhe 

gjeneruese; Instalimi i pajisjeve komunikuese; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

kompjuterëve dhe pjesëve të kompjuterëve; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

instalimeve industriale; Instalimi i sistemeve me energji solare; Instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i aparateve transmetuese; Konsulencë ndërtimore; Informim në fushën e 

ndërtimtarisë; instalimit dhe servisimit; Informim dhe konsulencë të ofruar nëpërmjet 

rrjeteve telekomunikative në fushën e ndërtimtarisë, instalimit dhe servisimit.   

38   Komunikime përmes telefonave, Qiramarrja e aparateve për dërgim të mesazheve, 

Transmetimi përfshihet në këtë klasë; Agjencitë e lajmeve, informative dhe agjencitë e 

lajmeve, shërbimet e teletekstit, komunikimet e përfshira në këtë klasë, transmetimet 

satelitore, transmetime elektronike të të dhënave, mesazheve dhe informatave, përveç për 

vetura o kamionë; Shërbime për dhoma bisede në internet; Shërbime për biseda më zë 

nëpërmjet internetit; Komunikime përmes kompjuterëve, celularëve dhe të gjitha pajisjeve 

tjera elektronike, përveç për vetura apo kamionë; Ofrimi i forumeve online për komunikim; 

Ofrimi i linqeve komunikuese online që transferojnë përdoruesin e faqes në faqe të tjera 

locale dhe globale; Shërbime të rrjetit telekomunikues mobil; Shërbime të linjave fikse 

telekomunikuese; Shërbime transmetuese të kapacitetit të lartë [broadband]; Shërbime të 

komunikimit pa kabllo; Shërbime të komunikimit digjital; Shërbime të transmetimit; 

Transmetim televiziv; Shërbime të transmetimit lidhur me televizion me internet protokoll; 

Ofrimi I shërbimeve për qasje në televizion me internet protokoll; Shërbime për qasje në 

internet; Shërbime për email dhe mesazhe teksti; informacione telekomunikimi të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve telekomunikuese; Shërbime të ofruesti të rrjetit; përkatësisht qiramarrja 

dhe disponimi i kohës së qasjes në rrjete dhe baza të të dhënave, në veçanti Interneti; 

Shërbime komunikacioni për qasjen e një bazë të të dhënave; Ofrimi i qasjes në baza të të 

dhënave; Qiradhënia e kohës së qasjes në një bazë të të dhënave kompjuterike; Operimi i 

një rrjeti të telekomunikacionit; Shërbime të tabelës së buletinit elektronik; Ofrimi i qasjes 

në regjistra të faqeve; ofrimi i qasjes në dokumente/seri për dëgjim [podcast]; Shërbime të 

dhomave të bisedës për rrjete sociale; Ofrimi i forumeve online; Forume për rrjete sociale; 

Ofrimi i lidhjeve elektronike telekomunikuese; Shërbime të drejtimit dhe kryqëzimit të 

telekomunikacionit; Qiramarrja e pajisjeve të telekomunikacionit; Ofrimi i qasjes në baza të 

të dhënave kompjuterike në fushën e rrjeteve sociale, prezentimeve sociale dhe takimeve 

online; Shërbimi informimi dhe këshilluese lidhur me cilindo nga shërbimet e 

lartpërmendura; Shërbime informimi dhe këshilluese lidhur me cilëndo nga shërbimet e 

ofruara online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo nga Interneti; Shërbime 

informimi dhe këshilluese lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes një rrjeti 

të telekomunikacionit; Transmetimi televiziv kabllor; Komunikimi nëpërmjet telefonëve 

celularë; Komunikimi nëpërmjet terminaleve kompjuterike, përveç shërbimeve të lidhura 

me vetura apo kamionë; Komunikimi përmes rrjeteve të fibrave optik; Komunikimi përmes 

telefonit; Transmetimi i ndihmuar nga kompjuterët i mesazheve dhe imazheve; Shërbime të 

tabelës së buletinit elektronik [shërbime të telekomunikacionit]; Transmetimi i postës 

elektornike; Transmetimi i faksimilës; Informacioni mbi telekomunikacionin; Dërgimi i 

mesazheve; Shërbime “paging” [radio, telefon apo mjete tjera të telekomunikimit 

elektronik]; Ofrimi i dhomave të bisedave në internet; Ofrimi i kanaleve të telekonumikimit 

për shërbime të teleshopingut; Ofrimi i lidhjeve telekomunikative në një rrjet global 

kompjuterik; Ofrimi i qasjes së përdoruesve në rrjete globale kompjuterike; Transmetimi i 
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radios; Qiramarrja ose koha e qasjes në rrjete globale kopjuterike; Qiramarrja e aparateve 

për dërgim të mesazheve; Qiramarrja e modemëve; Qiramarrja e telefonëve; Transmetimi 

satelitor; Shërbime të telekonferencës; Komunikimi përmes telegramit; Shërbime 

telefonike; Shërbime teleks; Transmetimi i fajllave elektronik; Transmetimi online i 

kartolinave; Transmetimi i telegramëve; Shërbime të mesazheve zanore; Agjencitë e 

lajmeve; Transmetimi pa kabllo; Shërbime të telekomunikacionit; Shërbime të komunikimit 

mobil; Shërbimeve të portave të telekomunikacionit; Portale të internetit, postë elektronike 

dhe mesazhe; Shërbime informacioni lidhur me telekomunikacionit; Informacion dhe 

konsulencë të ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e 

telekomunikacionit.   

39   Transporti, përveç me vetura apo kamionë; Paketimi dhe magazinimi i mallrave, 

përveç veturave apo kamionëve; Aranzhmane udhëtimi, përveç për vetura apo kamionë; 

Transport dhe ruajtje, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkimi, përveç për vetura apo 

kamionë; Ndihmë për prishje të automjetit [rimorkim]; Dërgesa të parcelave; Dërgesa të 

mallrave; Dërgesa të gazetave; Qiramarrja e varkave; Rikuperimi i anijeve; Akull-thyerja; 

Dërgesa e luleve; Ndërmjetësues i transportit të mallrave; Transportimi i mallrave 

[Carting]; Ndërmjetësim i transportit, përveç për vetura apo kamionë; Shërbime të largimit; 

Magazinim i varkave; Magazinim i mallrave; Paketim i mallrave; Shkarkim i ngarkesave; 

Informata të magazinimit; Shërbime të futjes në shishe; Ndërmjetësim i transportit të 

mallrave; Vendosja e pullave postare; Bartja e valixheve, mallrave apo materialeve tjera; 

Transporti ambulativ; Shërbime korrieri [mesazhe apo mallra]; Pilotim; Qiramarrje e 

avionëve; Transportim përmes ajrit; Transportim i mobiljeve; Shërbime korrieri; 

Magazinim fizik i dokumenteve apo të dhënave të ruajtura elektronikisht; Transporti 

përmes gypave; Shoqërimi i udhëtarëve; Qiramarrja e rimorkiove me motor; Rezervime 

udhëtimi; Rezervimi dhe prenotimi i udhëtimit, përveç për vetura apo kamionë; 

Rikuperimi; Operacione shpëtimi [transport]; Ndërmjetësim i anijeve; Operimi i mbylljeve 

të kanaleve; Transport detar; Ngarkim/shkarkimi; Transporti me tramvaj; Transporti lumor; 

Transporti hekurudhor; Transporti me traget; Transporti me lundër; Transporti me varkë; 

Transporti dhe magazinimi i plehrave; Transporti i gjërave me vlerë; Logjistika e 

transportit, përveç për vetura dhe makina; Rikuperimi nën-ujor; Vizitat [turizëm]; 

Transporti i mallrave [dërgimi i mallrave]; Informacioni i trafikut; Qiramarrja e varkave; 

Qiramarrja e garazhave; Qiramarrja e ngrirësve; Qiramarrja e kamionëve (Hekurudhë -); 

Qiramarrja e ngrirësve të ushqimit; Qiramarrja e kontenjerëve të magazinimit; Qiramarrja e 

depove; Qiramarrja e parkingut; Qiramarrja e kuajve; Qiramarrja e karrigeve me rrota; 

Qiramarrja e kostumeve për zhtyje të thella; Qiramarrja e zileve për zhtyje; Shpërndarja e 

elektricitetit; Shpërndarja e elektricitetit në shtëpi familjare; Shpërndarja e energjisë; 

Shpërndarja e ujit; Qiramarrja e vagonit hekurudhor; Shërbime të bartjes së mallrave nga 

anija në anije; Furnizim uji; Ri-lundrim i anijeve; Dërgim i mallrave me porosi me postë.   

40   Trajtimi i materialeve, në veçanti metaleve dhe plastikave; Prodhimi i energjisë; 

Trajtimi i vajit dhe gazit; Dekontaminimi i materialeve të rrezikshme; Shkatërrimi i 

mbetjeve, Riciklimi i mbetjeve, Djegia e mbetjeve, Trajtimi i mbetjeve, Klasifikimi i 

mbetjeve. Qiradhënie e pajisjeve për gjenerim të energjisë; Gjenerimi i elektricitetit nga 

energjia solare; Përgatitja e qarqeve elektronike nga modelet energjike në sipërfaqe; 

Shërbimet e informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha ato që kanë të bëjnë me 

gjenerimin e elektricitetit; Prodhimi i energjisë termike, nxehtësisë dhe avullit; gjenerimi 

dhe trajtimi i gazit; gjenerimi dhe trajtimi i ujit; Mbulesa me metal [jo ngjyrosja]; Aplikimi 
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i shtresave rezistente nga përdorimi në metale dhe plastika; Aplikimi i shtresave rezistente 

nga përdorimi në komponentë inxhinierik; Aplikimi i shtresave mbrojtëse në makineri dhe 

vegla; Libërlidhje; Prerje e pëlhurave; Ndryshime në pëlhura; Rrobaqepësi me porosi; 

Qepje fustanash; Shërbime ngjyrosëse; Gravimi; Hidroizolimi i pëlhurave; Konservimi i 

ushqimit dhe pijeve; Vendosja e kornizave në art; Galvanizimi; Bluarja; Prerja e çelësave; 

Veshja me plastikë të tejdukshme; Përpunimi i lëkurës; Informimi për trajtimin e 

materialeve; Lustrimi i letrës; Printimi fotografik; Printimi; Procesimi i vajit; Qiramarrja e 

aparateve për kondicionim të ajrit; Saldimi; Trajtimi i pëlhurave; Trajtimi i mbetjeve; 

Shërbime të saldimit; Përpunimi i drurit; Informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e lartpërmendura 

të ofruar online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo Interneti; shërbime informimi 

dhe këshillimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të ofruara nga një rrjet i 

telekomunikacionit; informimi në fushën e prodhimit me porosi; informimi dhe konsulenca 

e ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e prodhimit me porosi.   

41   Edukim, ofrimi i trjanimeve, argëtim dhe aktivitete sportive, përveç atyre lidhur me 

vetura dhe kamionë; Konviktë, shërbime grupore (argëtim ose edukim); Drejtimi i muzeve, 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, përveç atyre që lidhen me 

makina ose kamionë, Organizimi dhe realizimi i punëtorive [trajnimi], Operimi i llotarive, 

Qiraja e terreneve sportive, Shërbimet arsimore të ofruara nga shkollat, Trajnimi, 

Organizimi i shfaqjeve [shërbime financuara], studiot e filmit, prodhimi i filmave 

kinematografikë, raportimi i përfshirë në këtë klasë, shërbimet e parkut të çlodhjes, 

fotografitë, lehtësime të golfit (sigurimi i); Përkthimi dhe interpretimi; Aktivitete për 

trajnimi dhe edukimi. Edukimi, ofrimi i trajnimeve dhe argëtimit, Aktivitete sportive dhe 

kulturore, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; Shërbime të trajnimit 

profesional, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; filmim; Informacion mbi 

arsimin; Informacione rekreative; Rikualifikimi profesional; Udhëzime profesionale 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; Shërbimet e librarive; Klubet e natës; Shërbimet e 

kampit sportiv; Bibliotekat; Argëtim; Shërbimet me valë disko; Shërbimet e përkthimit të 

gjuhës; Shërbimet e klubit të shëndetit, shërbimet e klubit të palestrës; Shërbime me trener 

personal [tajnime palestre]; Shërbimet e kopshtit zologjik; Interpretimi i gjuhës së shenjave; 

Drejtimi i  klasave për palestër; Raportimi fotografik; Instruksionet gjimnastike; Shërbime 

të kaligrafisë; Shërbimet e kompozimit muzikor; Shërbime të renditjes, përveç qëllimeve të 

reklamimit; mikrofilmimit; Modelimi për artistët; Editimi i videokasetës; Shërbimet e 

orkestrës; Organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime argëtimi; Edukimi fetar; Shërbime 

për inçizime muzikore; Trajnimi i kafshëve; Organizimi i topave; Shërbimet edorëshkrimit; 

Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Marrja me qera e pajisjeve audio; Marrja 

me qera e aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studiot televizive; Qiratë e peizazhit; 

Marrja me qira e projektorëve dhe aksesorëve; Marrja me qira e fotografive të lëvizjes; 

Marrja me qera e radiove dhe televizioneve; marrja me qera e pajisjeve për lojra; Marrja me 

qera e lodrave; Marrja me qira e pajisjeve sportive, me përjashtim të automjeteve; Marrja 

me qera e terreneve sportive; Marrja me qera e pajisjeve të zhytjes; Marrja me qera e 

fushave të tenisit; Marrja me qera e skenës së teatrit; Marrja me qera e regjistrimeve të 

zërit; Marrja me qera e video kamerave; Prodhimin i videove; Marrja me qira e 

videokasetave; Marrja me qira e regjistruesve të videokasetave; Cirku.   

42   Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to, përveç atyre të 

lidhura me vetura apo kamione;Shërbime të analizave dhe hulumtimeve 
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industriale;Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik;Përditësimi i 

programeve kompjuterike, Konsultimi arkitekturor, Hulumtimi bakteriologjik, Hulumtimi 

biologjik, Ruajtja elektronike e të dhënave, Instalimi i softuerit kompjuterik, Studime 

klinike (hulumtime klinike), Analiza kimike, Inxhinieri, Testime klinike, Konsulencë për 

programe softuerike, Konsulencë për teknologji informative [TI], Shërbime të laboratorëve 

shkencorë, Rikthimi i të dhënave kompjuterike, Programimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e 

programeve kompjuterike;Draftimi i ndërtimit;Dizajnimi;Kryerja e studimeve të projekteve 

teknike;Qiramarrja e softuerit kompjuterik;Dizajnimi i sistemeve kopmjuterike, Dizajnimi i 

softuerit kompjuterik, Hulumtimi shkencor, Hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve për të 

tjerët;Inxhinieri teknike për investimet në ndërtimtari;Konsulenca në fushën e 

kompjuterëve, Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to;Analiza dhe 

hulumtime industrial;Krijimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik, më 

përjashtimin shprehimor të shërbimeve kartografike;Shërbime të konsulencës 

ekonomike;Shërbime të hulumtimit ekonomik;Shërbime forenzike të lidhura me bazat e të 

dhënave, të dhënat, aparatet elektronike dhe/apo softuerin kompjuterik;Shërbime të 

modelimit matematikor;Shërbime të lobimit politik;Shërbime të survejimit rrugor;Shërbime 

të inspektimit të veturave;Parashkimi i motit, shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga 

katastrofat;Ofrimi i informacionit mbi motin;Krijimi i hartave;Shërbime të enkriptimit dhe 

dekriptimit për qëllime komunikimi;Ofrimi i emrave të domenave;Qiramarrja dhe/apo 

shitja e kohës për qasje në baza të të dhënave kompjuterike apo shërbime të tjera 

kompjuterike;Shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga katastrofat (Kompjuter -);Krijimi dhe 

zhvillimi i softuerit kompjuterik në lidhje me menaxhimin kreditor apo të riskut, 

institucioneve kreditore, bankingut, mbledhjes së borxheve, veturave, qendrave të thirrjeve, 

pastrimit të të dhënave, parandalimit të mashtrimit, verifikimit të identitetit, analizave 

gjeodemografike, ofrimi i informacioneve lidhur me bizneset apo konsumatorët apo 

procesimin e pagesave, analizimi i sistemeve kompjuterike, planifikimi i projekteve të 

ndërtimtarisë, krijimi dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët;Studime të projekteve 

teknike (survejim);Përditësimi i softuerit kompjuterik;Dizajni grafik;Hostimi i 

uebfaqeve;Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to;Dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik për zbatim industrial;Kalibrimi 

[matja];Modifikim i motit [cloud seeding];Qiramarrje e kompjuterëve;Draftimi i 

ndërtimit;Konsulenca në fushën e ruajtjes së energjisë;Konvertimi i të dhënave apo 

dokumentëve nga fizike në media elektronike;Konvertimi i programeve dhe të dhënave 

kompjuterike, përveç konvertimit fizik;Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Dyfishimi i 

programeve kompjuterike;Dizajnimi industrial;Instalimi i softuerit;Shërbime laboratorike 

(Shkencore -);Survejimi i tokës;Testimi i materialeve;Hulumtimi mekanik;Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje nga larg;Dizajnimi i paketimit;Ofrimi i shërbimeve 

kërkuese në internet;Ofrimi i informacionit dhe konsulencës shkencore në fushën e 

inxhinierisë mekanike;Kontrolli i cilësisë;Qiramarrja e serverëve për uebfaqe;Hulumtimi 

dhe zhvillimi për të tjerët;Survejimi;Hulumtimi teknik;Shërbimë TI;Pajisje për 

programimin e procesimit të të dhënave;Shërbime të ofrimit të qasjeve në aplikacione nga 

ofruesit e shërbimeve;Krijimi dhe mirëmbajtja e blogëve për të tjerët;Këshillime eksperte 

dhe opinione eksperte në lidhje me teknologjinë;Shërbime të qiramarrjes të lidhura me 

pajisjet dhe kopmjuterët për përpunimin e të dhënave;Shërbime teknike të lidhura me 

projektimin dhe planifikimin e pajisjeve për telekomunikacion;Hulumtimi i lidhur me 

teknikat e telekomunikacionit;Monitorimi i sistemeve të rrjetit në fushën e 
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telekomunikacionit;Shërbime për përkrahje teknike të lidhura me telekomunikacionin dhe 

aparatet;Shërbime të sigurisë së të dhënave;Shërbime të sigurisë së të dhënave 

[firewalls];Hulumtim të lidhur me sigurinë;Shërbime të sistemeve për monitorimin e 

sigurisë kopmjuterike;Mirëmbajtja e softuerit kompjuterik lidhur me sigurinë kompjuterike 

dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike;Përditësimi i softuerit kompjuterik të lidhur me 

sigurinë kompjuterike dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike;Siguria e TI, mbrojtja 

dhe rikthimi;Konsulencë për sigurinë në internet;Programimi i programeve të sigurisë në 

Internet;Konsulencë profesionale lidhur me sigurinë kompjuterike;Konsulencë në fushën e 

softuerit për siguri;Analiza për mbrojtjen e të dhënave në rastet e rreziqeve të sigurisë 

kompjuterike;Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurisë për të dhëna 

elektronike;dizajnimi dhe zhvillimi i sistemve të sigurisë për të dhënat në internet;Shërbime 

për mbrojtjen nga viruset kompjuterike;Zhbllokimi i telefonave celularë;Informimi, 

këshillimi dhe konsulenca lidhur me shërbimet e lartpërmendura;Shërbime informimi dhe 

konsulence lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të 

dhënave apo Interneti;Shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura të ofruara nëpërmjet një rrjeti të telekomunikacionit;Konsulencë dhe 

aktivitete inxhinierike dhe shërbime në fushën e inxhinierisë së transportit, hulumtimit, 

zhvillimit, planifikimit të projekteve dhe ndërtimit të mjeteve të transportit tokësor ose 

nëntokësor, përveç veturave apo kamionëve, por që zbatohet ndaj pajisjeve të transportit, 

komponentëve, pjesëve dhe aksesorëve përkatës;Testimi, matja dhe analizimi i lidhur me 

automjetet tokësore dhe nëntokësore, përveç veturave apo kamionëve, por që zbatohet edhe 

ndaj komponentëve, pjesëve dhe aksesorëve përkatës;Krijimi i softuerit kompjuterik të të 

gjitha llojeve në fushën e industrisë;Shërbime të inxhinierisë civile;Konsulencë teknike, 

përveç asaj të lidhur me vetura apo kamionë;Studime të projekteve inxhinierike;Testimi, 

autentifikimi dhe kontrolli i cilësisë;Konsulenca dhe inxhinieria në fushën e teknologjisë 

informative;Shërbime dizajnimi;Konsulencë dhe inxhinieri në fushën e inxhinierisë 

nukleare, hulumtimi, zhvillimi, dizajnimi, ndërtimi dhe instalimi i makinerisë dhe pajisjeve 

në fushën e inxhinierisë nukleare;Informimi në fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe 

dizajnimit;Informimi dhe konsulenca e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikacionit në 

fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe dizajnit.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodim i përkohshëm; Shërbime bari; 

Ofrimi i objekteve për kamping; Shërbime kampi për festa [banim]; Shërbime hotelierie; 

Motelë; Shërbime kujdestari me pagesë për kafshë në lokale të dedikuara; Furnizim 

ushqimi dhe pije; Kujdestari ditore [çerdhe]; Shtëpi pensionimi; Shtëpi për mysafirë; Shtëpi 

për turistë; Ofrimi i akomodimit të përkohshëm shtëpiak; Qiramarrja e aparateve për gatim; 

Qiramarrja e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavolina, qelqeve; Qiramarrja e 

ndërtesave të lëvizshme; Qiramarrja e pajisjeve për ujë; Qiramarrja e dhomave për 

mbledhje; Qiramarrja e tendave; Shërbime kafeterie; Kafeteri; Restaurantë; Bar mezesh, 

Shërbime restoranti vetë-shërbyes; Rezervime të përkohshme akomodimi; Rezervime 

hoteli; Rezervime pensionesh; Byro akomodimi [hotele, pensione].   

44   Shërbime mjekësore; Shërbime veterinarie; Kujdes higjienik dhe bukurie për qenie 

njerëzore dhe kafshë; Agrikulturë, hortikulturë dhe shërbime pyjore; Shërbime 

farmaceutike, Sanatoriume, Shërbime të llixhave, Spitale, Qiramarrje e pajisjeve mjekësore, 

Shërbime mjekësore, Shërbime këshilluese lidhur me shëndetin, Shërbime të klinikave 

mjekësore; Stomatologji, Shërbime të shtëpive për rikuperim shëndetësor; Shërbime 

këshilluese lidhur me shëndetin; Shërbime konsulente lidhur me kujdesin shëndetësor; 
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Ofrimi i informacioneve lidhur me shërbimet mjekësore; Ofrimi i informacioneve për 

shëndetin.   

45   Shërbime ligjore; Asistencë ligjore për persona fizik dhe juridik në lidhje me aktivitetet 

e tyre biznesore; Shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pronës së prekshme dhe 

individëve; Shërbime të konsulencës për pronësi intelektuale; Licensimi i pronësisë 

intelektuale, Monitorimi i të drejtave të pronësisë intelektuale për  qëllime të konsulencës 

ligjore, Emri i domenave (Regjistrimi I -) [shërbime ligjore], Licensimi i softuerit 

kompjuterit [shërbime ligjore], Konsulencë për pronësi intelektuale, Shërbime për konteste 

gjyqësore; Menaxhim i të drejtave të autorit; Shërbime personale dhe shoqërore të ofruara 

nga të tjerët për të përmbushur nevojat e individëve, përkatësisht agjencive të adoptimit; 

Shërbime për takime online; Kujdestaria për fëmijë; Përkrahje gjatë periudhës së zisë; 

Shërbime funerale; Shërbime për ushqimin e maceve [në mungesë të pronarit]; Shoqërimi; 

Qiramarrja e veshjeve; Shërbime shoqërimi për të vjetrit dhe ata me aftësi të kufizuara; 

Këshillimi në fushën e lidhjeve personale; Shërbime konsulence për parandalimin e krimit; 

Shërbime të agjencive për detektim; Shërbime për shëtitjen e qenve; Shërbime për 

përcjellje/sigurim; Informim për modë; Shërbime gjenealogjike; Shërbime kujdestarie; 

Qiramarrja e bizhuterive; Kujdestaria për shtëpi; Shërbime për rrjete sociale online; 

Shërbime lobimi, përveç për qëllime tregtare; Shërbime të byrosë për gjësende të humbura 

dhe të gjetura; Mirëmbajtja e listave për dhurata për martesë për përzgjedhje nga të tjerët; 

Shërbime ndërmjetësimi për konteste martesore; Mentorimi [shpirtëror]; Shërbime të 

rrjeteve sociale online të qasshme nga shkarkimi i aplikacioneve mobile; Shërbime të 

konsulencës për modë personale; Shërbime për shoping personal; Kujdestaria për kafshë; 

Shërbime të agjencive të shoqëruesve për evente; Planifikimi dhe aranzhimi i ceremonive 

martesore; Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronave dhe individëve; Shërbime informimi 

dhe këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura; Shërbime informimi dhe 

këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të 

dhënave apo Interneti; Shërbime informimi dhe këshillimi të ofruara nëpërmjet një rrjeti të 

telekomunikacionit.   

 

 

 

(111)  28833 

(151)  01/04/2022 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/297 

(732)  Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)  DARDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.   
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(111)  28839 

(151)  06/04/2022 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/298 

(732)  Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k.  Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)  ELEFANT 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.   

 

 

 

(111)  28840 

(151)  06/04/2022 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/299 

(732)  Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)  OLD CELLAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.   

 

 

 

(111)  28750 

(151)  29/03/2022 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/300 

(526)  ELEPHANT 

(732)  Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

(540)  ELEPHANT 
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Prishtinë 
 

 
 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.   

 

 

 

(111)  28821 

(151)  01/04/2022 

(181)  21/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/320 

(732)  “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Veton Sahiti Shita & Associates 

L.L.C.  Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000 

Prishtina 

 
 

(540)  BONAFIDE 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

31   Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

 

 

 

(111)  28577 

(151)  08/12/2021 

(181)  10/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/595 

(591)  Ngjyra e kaltert e mbyllt,  dhe ngjyra e 

kaltert e qelët.  

(732)  English Language School SHPK Bill 

Klinton – mbi Pllato, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi: ofrimi i trajnimit;argëtuese: sportive dhe kulturore,shërbimet që 

përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i kafshëve;-shërbimet që 

kanë qëllimin themelor të argëtimit, argëtimit ose rekreacionit të njerëzve;-paraqitja e 

veprave të artit vizual ose të literaturës në publik për qëllime kulturore ose arsimore   
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(111)  28720 

(151)  25/03/2022 

(181)  13/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/600 

(732)  Redbox Automated Retail LLC One 

Tower Lane, Suite 1200 Oakbrook Terrace 

Illinois, United States 60181, US 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  REDBOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë për aplikim kompjuterik për telefona celularë, lojtarë portativë mediatikë 

dhe kompjutera dore, konkretisht softuerë për shikimin dhe dhënien/marrjen me qira të 

përmbajtjeve argëtuese në natyrën e filmave dhe programeve televizive dhe për rezervimin 

e përmbajtjeve argëtuese në natyrë të video-lojërave, filmave dhe programeve televizive në 

makina shitëse   

35   Shërbimet e shpërndarjes në fushën e video-lojërave, filmave të DVD-së, shërbimeve 

online të shitjes me pakicë të dyqaneve që përmbajnë video të para-regjistruara, që 

përfshijnë argëtimin në natyrë të filmave, filma “motion picture,”  programeve televizive, 

shërbimeve të automatizuara të shitjes automatike me pakicë, përkatësisht ofrimit të 

lehtësirave të shitjes me pakicë makina që shfaqin përmbajtje argëtuese, media, DVD, filma 

dhe video-lojëra, për blerje dhe qira   

38    Shërbimet e transmetimit on-demand, transmetimet video, transmetimi i zërit, i të 

dhënave,  i imazheve, i sinjaleve të të dhënave, i mesazheve dhe informacioneve nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimeve elektronike   

41    Dhënia/marrja me qira e regjistrimeve video nëpërmjet rrjeteve të komunikimit, dhe 

dhënia e informacionit në fushën e argëtimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; sigurimi i 

lehtësirave për qira të DVD-ve, filmave dhe video lojërave; Prodhimi dhe shpërndarja e 

shfaqjeve televizive dhe filmave; prodhimi i regjistrimeve të zërit dhe të muzikës dhe 

Sigurimi i shërbimeve argëtuese në natyrën e videos muzikore, filmave dhe videove   

 

 

 

(111)  29613 

(151)  21/09/2022 

(181)  30/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/689 

(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SoftAction 
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(511) 7   Pastrues elektrik me vakum,qanta per pastrues elektrik me vakum; pastrues 

robotik me vakum; pastrues per qellime shtepiake; brusha per pastrues elektrik me vakum; 

brusha per pastrues elektrik me vakum per qellime shtepiake   

 

 

 

(111)  30015 

(151)  02/12/2022 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/912 

(591)  E kuqe, zezë, bardhë 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR 

TURKEY, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Bukë, produkte bukëpjekësish në bazë mielli; biskota; çokolada; pjekurina; 

kreker (grimësira të njelmëta); uafëll (ëmbëlsira të mbushura); kuleç të ëmbël; tarte (kallëp 

nga brumi i ëmbël ose i njelmët të mbushur me fruta, perime, ose ëmbëlsira); deserte, 

përkatësisht, deserte bukëpjekësish, deserte në bazë të miellit dhe çokoladës, deserte në 

formë shkume, deserte të akullta; akullore; akull për ngrënje   

 

 

 

(111)  28842 

(151)  06/04/2022 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/985 

(591)  E bardhë, E kuqe, E verdhë 

(732)  “ FRESH-CO SH.P.K” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavenderi ; pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 
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kremra për flokë; pastat e dhëmbëve; deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; 

përgaditjet aromatike të dhomës 

   

 

 

 

(111)  29460 

(151)  01/09/2022 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/990 

(591)  E verde, E kuqe, E bardhe 

(732)  Leke Pozhari Bajram Kelmendi, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve   

 

 

 

(111)  29075 

(151)  27/06/2022 

(181)  23/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1205 

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

kafe 

(732)  Skender Vllasaliu B.I Zone e Re 

Industriale, KS 

(740)  Skender Vllasaliu Mbreti Longar, 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; restorante për shërbimin e 

ushqimit dhe pijeve   

 

 

 

(111)  29070 

(151)  22/06/2022 

(181)  23/10/2029 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2019/1376 

(591)  E Kaftë, e zezë 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC,40000 MITROVICË-

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej 

drurit, tapës, xunkthir, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepioliti dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike    

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  28360 

(151)  06/10/2021 

(181)  23/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1379 

(300)  731351  30/04/2019  CH 

(732)  Davidoff & Cie SA 

Rue de Rive 2 CH-1200 Genève 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AMBITION DRIVES PROGRESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, qoftë ai fabrikisht i përpunuar apo i pa përpunuar; produkte nga duhani; 

zëvendësues i duhanit, të cilat nuk janë për përdorim medicinal apo qëllime mjeksore; 

cigare; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; artikuj për duhanpirës; shkrepsa 

për cigare; taketuke; çibrit   

 

 

 

(111)  28823 

(151)  01/04/2022 

(181)  03/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1547 

(526)  Ortodoncia  

(591)  Kaltër e mbylltë, Kaltër e çeltë 

(732)  Lekë Jakupi Rruga Agim Ramadani, 

10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 44   Shërbime mjekësore; Shërbime dentare; Shkenca e sëmundjeve të dhëmbëve; 

kujdes higjenik për njerëzit   

 

 

 

(111)  28361 

(151)  06/10/2021 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1561 

(300)  4560731  18/06/2019  FR 

(732)  PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  ZACGENVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   "Vaksina"   

 

 

 

(111)  28362 

(151)  06/10/2021 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1562 

(300)  4560494  18/06/2019  FR 

(732)  PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SUPEMTEK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   "Vaksina"   

 

 

 

(111)  28904 

(151)  15/04/2022 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1565 

(591)  Kaltert dhe bardhe 

(732)  NSH I TRAVEL Rr.Bedri Berisha 

Mati 1 Kompleksi CONIN PR1 H3 K0 Nr.1 

Prishtine, KS 

(540)  
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(740)    

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimit;çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme. 

Shënim Shpjegues, përfshin kryesisht shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare 

dhe shërbime të bëra në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.Shërbimet në 

lidhje me çështjet financiare ose monetare përmbajnë këto: 

shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si 

ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime pastrimi; shërbimet e institucioneve të kredisë, përveç 

bankave, siç janë shoqatat e bashkëpunimit të kreditit, shoqëritë individuale financiare, 

huadhënësit, etj. Shërbimet e "besimeve të investimeve", të ndërmarrjeve mbajtëse; 

shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë; shërbimet e lidhura me çështjet 

monetare të cilat u janë dhënë besimtarëve; shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve 

të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; financimi i blerjes ose marrjes me qira; shërbimet e 

administratorëve të pasurive të paluajtshme të ndërtesave d.m.th shërbimeve të dhënies me 

qira ose vlerësim ose financim; shërbime që merren me sigurime të tilla si shërbime të bëra 

nga agjentë ose ndërmjetës të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe 

shërbime të nënshkrimit të sigurimeve   

39   Transport ajror marrja me qira e avionëve marrja me qira e motorëve të avionëve 

transporti i ambulances transporti i automjeteve të blinduara/transporti i automjeteve të 

blinduara transporti me shitje qira me varka transporti me anije ruajtja e anijes prenotim 

vendesh për udhëtime transporti me autobus marrja me qira e makinave  transportin e 

makinave parkimi i makinave shërbime për ndarjen e makinave Carting rimbushja e parave 

të gatshme të makinave tregues shërbimet e shoferëve mbledhja e mallrave të riciklueshëm 

[transporti] shërbime korrierësh [mesazhe ose mall] rregullimi i lundrimeve dorëzimi i 

mallrave dorëzimi i gazetave / dorëzimi i gazetave përfshin kryesisht shërbime për 

transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin (me hekurudhë, rrugë, 

ujë, ajër ose tubacion) dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me transportin e tillë, si 

dhe shërbime që lidhen me ruajtjen e mallrave në një depo apo ndërtesë tjetër për ruajtjen 

ose ruajtjen e tyre. Transportit;paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit. 

Shërbime të bëra nga kompani që shfrytëzojnë stacione, ura, tragete hekurudhore, etj., të 

përdorura nga transportuesi; shërbime të lidhura me marrjen në punë të automjeteve të 

transportit; shërbime të lidhura me tërheqje detare, shkarkime, funksionimi i porteve dhe 

portave dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre; shërbime të lidhura 

me paketimin dhe parcellimin e mallrave përpara dërgimit; shërbime që konsistojnë në 

informacione rreth udhëtimeve ose transportit të mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë 
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turistike, informacione që lidhen me tarifat, oraret dhe metodat e transportit;shërbime që 

kanë të bëjnë me inspektimin e automjeteve ose mallrave para transportit. Shërbime që 

kanë të bëjnë me ndërmarrjet e transportit reklamues siç janë shpërndarja e prospektit ose 

reklamimi në radio. Shërbime në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve ose letrave të 

kredisë nga ndërmjetësit ose agjentët e udhëtimit; shërbime në lidhje me sigurimet 

(komerciale, zjarr ose jetë) gjatë transportit të personave ose mallrave; shërbimet e bëra nga 

mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, as mirëmbajtja ose riparimi i objekteve që lidhen 

me transportin e personave ose mallrave; shërbime në lidhje me rezervimin e dhomave në 

një hotel nga agjentët e udhëtimit ose ndërmjetësit rezervimi i udhëtimit shoqërimi i 

udhëtarëve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm. Përfshin 

kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të 

përgatisë 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. 

Shërbime rezervimi për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të 

udhëtimit ose ndërmjetësit;konvikt për kafshët.Shërbime me qira për pasuri të paluajtshme 

si shtëpi, banesa, etj., për përdorim të përhershëm;rregullimi i udhëtimit nga agjensitë 

turistike; shërbime për ruajtjen e ushqimit dhe pijeve; shërbimet e diskotekës shkollat e 

konviktit; shtëpi pushimi dhe përcjellëse   

 

 

 

(111)  28363 

(151)  06/10/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1569 

(300)  4560470  18/06/2019  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  EFLUELDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina   

 

 

 

(111)  28364 

(151)  06/10/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1570 

(300)  4560471  18/06/2019  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(540)  PREVQUOIA 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 5   ''Vaksina"   

 

 

 

(111)  28365 

(151)  06/10/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1571 

(300)  4566443  10/07/2019  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive, Swiftwater,  

PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  FLUPREVLI 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   "Vaksina"   

 

 

 

(111)  29238 

(151)  21/07/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1668 

(591)  Ngjyra e kuqe dhe e zeze: PANTONE 

185C, PANTONE ZEZE C, C0 M100 Y90 

K0, C91 M79 Y62 K97, R240 G14 B29, R0 

G0 B0. 

(300)  Z.504715  23/09/2019  PL 

(732)  PAYTEN SPÓŁKA Z 

OGRANICZONA 

ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K. Ul. 

Adama Branickiego 13, 02-972 Warsaw, PL 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik për pagesa; program kompjuterik për procesimin e pagesave 

elektronike; program kompjuterik për transaksione elektronike; program kompjuterik 

verifikimi për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me kompjuterët dhe rrjetin 
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kompjuterik; program kompjuterik për transmetimin e të dhënave dhe informacionit; e-

pagesa dhe programe kompjuterike e-komerciale; sistem për pagesa elektronike; program 

kompjuterik e-komercial që lejon perdoruesit për të bërë transaksione biznesore elektronike 

përmes një rrjeti global të kompjutereve; aplikacione për celular; aplikacione për celular për 

pagesa elektronike; platforma të programeve kompjuterike për pagesa elektronike dhe 

transaksione elektronike; aparate për përpunimin e pagesave elektronike; terminale 

kompjuterike për qëllime bankare; terminale të sigurta për transaksione elektronike; 

terminale kompjuterike për qëllime bankare; terminale të sigurta për transaksione 

elektronike; terminalet për përpunimin elektronik të pagesave të kredit kartelave; terminalet 

e kredit kartelave; terminalet e pagesës elektronike; rrjet i pavarur i terminaleve të pagesave 

elektronike; rrjet i pavarur i bankomatave [ATM]; terminalet e pagesës virtuale; kredit 

kartelave të koduara magnetikisht dhe kartelat e pagesës;aparatet e pikës së shitjes; sistemet 

elektronike të pikës së shitjes [EPOS];program kompjuterik për kontrollin e terminaleve të 

vetë-shërbimit; kartelat e identitetit elektronik dhe magnetik për përdorim në lidhje me 

pagesën për shërbime; pajisje kompjuteri për përpunimin e pagesave elektronike për dhe 

nga të tjerët; bankomata [ATM]; kartelat e parave te gatshme [magnetike]; terminalet e 

pagesave, pajisjet e shpërndarjes dhe të renditjes së parave; regjistrat e parave të gatshme; 

regjistrat elektronik të parave të gatshme; makineritë e depozitimit të parave të gatshme; 

makineritë e depozitave të parave të gatshme dhe ricikluesit; makina të automatizuara të 

parave të gatshme; makina automatike për klasifikimin dhe numërimin e parave të gatshme; 

programe kompjuterike të përdorura për regjistrat elektronik të parave të gatshme; 

programet kompjuterike për regjistrat elektronik të parave të gatshme; platforma të 

programeve kompjuterike për të mundësuar klientët marrjen e parave.   

35   Marrja/dhënia me qira e pajisjeve elektronike të pikës së shitjes (EPOS); sigurimi i 

informacionit të biznesit përmes terminaleve kompjuterike;shërbimi nga jashtë 

(outsourcing) i pajisjeve elektronike të pikës së shitjes (EPOS).   

36   Shërbime për pagesa;shërbimet e pagesave financiare;përpunimi i pagesës;procesimi 

elektronik i pagesave;procesimi elektronik i pagesave përmes një rrjeti global 

kompjuterik;mbledhja e pagesave;procesimi i transaksioneve financiare në internet 

(online);bankimi ne internet (online);shërbime elektronike bankare;procesimi i pagesave 

për bankat;shërbime pagese pa kontakt;shërbimet e pagesave elektronike;shërbime 

elektronike të pagesës për celular;shërbime elektronike të pagesës nga larg;shërbime 

elektronike të pagesës komerciale;procesimi elektronik i transferimit të valutës;shërbime 

për pagesat e kredit kartelave (charge cards);shërbime të kredit kartelës dhe debit 

kartelës;procesimi i transaksioneve të debit kartelave dhe kredit kartelave për të 

tjerët;shërbimet e pagesës së kartelave me parapagim;shërbimeve spastrimi për 

transaksionet financiare përmes rrjeteve globale të komunikimit;shërbimet e administrimit 

të pagesave;shërbime elektronike të portofolit (shërbime pagese);shërbimet per bankomata 

[ATM];marrja/dhënia me qira e shpërndarësve të parave të gatshme dhe 

bankomatave;shërbime të jashtme (outsourcing) për shpërndarësit e parave të gatshme dhe 

bankomatave;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) per 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 
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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);procesimi i pagesës;procesimi i pagesave për blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti të komunikimeve elektronike;procesimi i 

pagesave të kredit kartelave;sigurimi i mundësive të shumëfishta për pagesë me anë të 

terminaleve elektronike të operuara nga klientët, që janë të disponueshëm në vendndodhjen 

e dyqanit me pakicë;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 telekomunikuese 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.   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i terminaleve të pagesave;instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i bankomatave [ATM];mirëmbajtja e terminaleve për përpunimin e të dhënave.   

38   Shërbime telekomunikimi për transmetimin elektronik, transferimin dhe përpunimin e 

të dhënave financiare dhe pagesave;komunikimet nga terminalet kompjuterik;komunikimet 

telematike përmes terminaleve kompjuterike;transmetimi elektronik i të dhënave dhe 

dokumenteve përmes terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike.   

39   Rimbushja i parave të gatshme në bankomata [ATM].   

42   Programi kompjuterik si shërbim;programi kompjuterik si shërbim në lidhje me 

shërbimet e pagesave;hartimi i programeve kompjuterike;hartimi i programeve 

kompjuterike për kontrollin e terminaleve të vetë-shërbimit;marrja/dhënia me qira e 

programeve kompjuterike;mirëmbajtja e programeve kompjuterike;sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm në internet (online) të programit kompjuterik që nuk shkarkohet (non-

downloadable) për përpunimin e pagesave elektronike;sigurimi i përdorimit të përkohshëm 

në internet (online) të programit verifikues kompjuterik që nuk shkarkohet (non-

downloadable) për kontrollimin e qasjes në dhe komunikimit me kompjuterë dhe rrjete 

kompjuterike;konsulencë teknologjike;marrja/dhënia me qira e pajisjeve kompjuterike dhe 

shërbimeve (facilities);shërbime të verifikimit të të dhënave të transmetuara përmes 

telekomunikimit;shërbime të verifikimit për transaksione financiare të sigurta 

elektronike;shërbime të jashtme (outsourcing) të pajisjeve kompjuterike dhe shërbimeve 

(facilities).   

 

 

 

(111)  28773 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1669 

(300)  No.30 2019 112 921.0/29  02/10/2019  

DE 

(732)  Zott SE & Co. KG, Dr. Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DD 

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

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

(540)  Fruit Island 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   Qumësht, produkte qumështi, domethëne qumësht për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije nga jogurti, jogurt me shtesa çokollate ose 

kakao; pije të përziera me qumësht pa alkool, kefir, ajkë, kumësht nga djathi, kumësht 

frutash dhe perimesh të bëra nga djathi; deserte, të bëra kryesisht me qumësht të cilët 

përmbajnë aromatizues me xhelatinë dhe / ose niseshte si agjent lidhës; gjalpë; djath dhe 

produkte djathi, qumësht dhe kumësht në formë pluhuri për ushqim tek njerëzit, të dyja me 

ose pa aditiv (shtesa); lyerës (të cilët përmbajnë yndyrë); koktej qumështi (milkshake); 

kumësht   

30   Puding, akull për ngënje, pluhur për akullore; produkte dhe pjekurina furre të  

qëndrueshme, në veçanti ëmbëlsira dhe uafëll (kuleq) të gatshme; pije me bazë kakao; 

sutlijash (qumësht me oriz)   

 

 

 

(111)  28659 

(151)  23/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1670 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FLAVOR TOUCH 

 
 

     

 
 

 

(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, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse 

   

 

 

 

(111)  28657 

(151)  23/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1671 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

(540)  TOUCH 
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Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(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, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  28658 

(151)  23/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1672 

(300)  34284  16/09/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ILUMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterie për cigare elektronike   

34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë cigare 

puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 
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cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  28656 

(151)  23/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1673 

(300)  34285  16/09/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IQOS ILUMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterie për cigare elektronike   

34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë cigare 

puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   
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(111)  28655 

(151)  23/03/2022 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1674 

(300)  34551  20/11/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEREA 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  28366 

(151)  06/10/2021 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1679 

(732)  TELEFUNKEN Licenses GmbH 

Bockenheimer Landstrasse 101 

60325 Frankfurt, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TELEFUNKEN  

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore, të drejtuara me dorë, pajisje dhe instrumente dhe pjesë të tyre; mjete 
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kopshtesh [të mbajtura me dorë]; mjete dore për kopshte; mjete dore për marangozët; paisje 

për ngrënje; instrumente për përgatitjen e ushqimit si thika kuzhine, mjete dhe instrumente 

për prerje dhe bluarje, dhe pjesë të tyre; makina prerëse; vegla për punimin e tokës [mjete 

dore]; çekiç [mjete dore]; daltë; lima [mjetet]; mjetet e gdhendjes dhe stampimit [mjet 

dore]; thika; sharra [mjete dore]; makinë shpuese; gërshërë për bari [mjete dore]; prerësit e 

barit; lima [mjetet]; kacavida; instrumente higjienike dhe kozmetike të mbajtura me dorë 

për njerëzit dhe kafshët; instrumente dore elektrike dhe jo elektrike për kujdesin personal  

të trupit të njeriut; qërojse; brisqe; pajisje për mjete për depilim; brisk rroje elektrik; brisk 

roje për femra; brisqe; mjete për qethjen e mjekrrës; prerës për mjekërr; brisk për flok; 

gërshërë për flok; mjete flokësh; aparate për stilimin e flokëve; aparate gërshetash të 

flokëve; mbështjellse e flokëve; drejtues flokësh; mjete dhe pajisje për manikyr dhe 

pedikyr, lustrues të thonjve; hekur [mjete dore jo elektrike]; hekur, hekur me avull   

10   Instrumente  dhe aparate medicinale dhe/ose aparate për dhëmbë dhe pjesë për to; 

paisje dhe aparate terapeutike; aparate për masazhë dhe pjesë për to, aparate për 

masazhimin e shputave të këmbës; rul për masazhë, sfera për masazhë, brusha për masazh, 

masazherët me rrota dhe/ose jastek për masazhë; aparate për gjurmim, paisje dhe vegla për 

kujdesin e bebeve; mates i pulsit;  matësi i presionit të gjakut; matësit/monitor të glykozës 

në gjak; termometri; aparate për testimin e gjakut; matësit e kolesterolit; aparate dëgjimi 

dhe pjesë për aparatet e dëgjimit; bateri, mikrofon, transmetues, telekomanda nga largësirë, 

futrolla, kuti, çanta dhe mbushës për aparate dëgjimi; paisje për pastrimin dhe tharjen e 

aparateve të dëgjimit; matësit e shpejtësisë së pulsit; matësit e të rrahurave të zemrës; paisje 

për përcjelljen e funkcioneve jetike dhe/ose frymëmarrjes;jastek për ngrohje ose ftohje, 

jastek, dyshek dhe batanije për qëllime terapeutike; aparate medicinale dhe terapeutike në 

bazë të ajrit të ngroht, dritës, ngrohtësisë, avullit dhe lazërit; inhalator; nebulizator për 

qëllime terapeutike; karikues për qëllime në medicine;llampë për çëllime në medicine; poç 

infra të kuqe për ngrohje për qëllime medicinale ose terapeutike; aparate medicinale për 

tretman me drita; shirita medicinal për nyje; lazër për qëllime medicinale; lazër, llampa, 

gjenerator I ngrohjes, avullit dhe paisje të tjera medicinale për trajtimin e lëkurës dhe 

fytyrë; defibrillator dhe pjesë për defibrilator; bateri, futrolë  dhe kapak për defibrilator   

21   Vegla shtëpiake ose enë; enë; qelq; qeramika shtëpiake; enë; fërtere të thella me 

dorezë; enë për çaj jo elektrik; frigorifer për vena; aparat i vogël kuzhine për prerje me 

dorë, mprehje, grirje, përzierje, bluarje, hekurosje, filtrim, truzim, përzierje (blindim), 

zierje, truzim dhe grirje;   paisje kozmetike dhe toaleti; krehër dhe shpuza; brusha; brusha 

për dhëmb; sprej për përhapjen e aromës; përhapës i aromave; temjanicë 

   

 

 

(111)  28367 

(151)  06/10/2021 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1680 

(591)  E zezë, E bardhë 

(300)  11663/2019  05/09/2019  CH 

(732)  Bata Brands SA Avenue d’Ouchy 61 

1006 Lausanne, CH 

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

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

81 

 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje; veshje   

 

 

 

(111)  28368 

(151)  06/10/2021 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1681 

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

bardhë, e kaltër, e gjelbër ngjyrë portokalli 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keksa, biskota dhe prodhime tjera të prodhuara nga drithërat   

 

 

 

(111)  28369 

(151)  06/10/2021 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1682 

(732)  ZHEJIANG TAOTAO VEHICLES 

CO.,LTD. NO.10 XINYUAN ROAD XINBI 

STREET JINYUN COUNTY, LISHUI 

CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CN 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Trotinet (skuter) me shtyerje (mjet për vozitje); trotinet (skuter) me balansim 
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vetanak; biçikleta elektrike; pompa për goma biçikletash; një rrotësh elektrik me balansim 

vetanak; trotinet (skuter) elektrik një rrotësh; trotinet (skuter) elektrik; trotinet (skuter) 

elektrik dy rrotësh; karoca gorlfi (vetura); motoçikleta   

 

 

 

(111)  29461 

(151)  01/09/2022 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1686 

(591)  E kalter, dhe e gjelbër 

(300)  2019/62042; 2019-GE-281004  

01/07/2019  TR 

(732)  Gültekin Selçuk                                                                                                               

Çaybaşı Mah. 1357 Sok. Palm Sitesi N:16 

D:2 Muratpaşa, Antalya, TR 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate per zbardhim dhe pastrim, detergjent perveç atyre qe perdoren ne 

veprimtarine prodhuese dhe per qellime mjekesore, zbardhues lavanderi, zbutes pelhure per 

perdorim lavanderi, heqes te njollave, pastrues te enelareses; Parfumeri; kozmetike pa 

medikamente; parfume; deodorante per perdorim personal dhe kafsheve; Sapun; Pergatitjet 

e kujdesit dentar: pastat e dhembeve, lustrimet e protezave, pergatitjet per zbardhjen e 

dhembeve, larjet e gojes, jo per qellime mjekesore; Preparate gerryese; lecke zmerile; 

zumpara; gur shtufi; pasta gerryese; Preparate per lustrim per lekure, vinyl, metal dhe dru, 

lustrim dhe krem per lekure, vinyl, metal dhe dru, dylli per lustrim   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare per qellime mjekesore; pergatitjet kimike per 

qellime mjekesore dhe veterinare, reagente kimike per qellime farmaceutike dhe veterinare; 

kozmetike te mjekuar; Shtesa dietike per qellime farmaceutike dhe veterinare; shtesa 

dietike; shtesa ushqimore; pergatitjet mjekesore per qellime te hollimit; ushqim per bebe; 

barishte dhe pije bimore te pershtatura per qellime medicinale; Pergatitjet dhe artikujt e 

dhembeve: materiali per mbushjen e dhembeve, materiali per pershtypjen e dhembeve, 

ngjitesit e dhembeve dhe materiali per riparimin e dhembeve; Preparate sanitare per 

perdorim mjekesor; pads higjenike; tampona higjienike; Llaçe; materiale per veshjet; 

pelena te bera prej letre dhe tekstile per bebe, te rritur dhe kafshe shtepiake; Pergatitjet per 

shkaterrimin e parregullt; herbicide, fungicide, pergatitje per shkaterrimin e brejtesve; 

Deodorantet, perveç per qeniet njerezore ose per kafshet; pergatitjet per pastrimin e ajrit; 

pergatitjet per deodorizimin e ajrit; Dezinfektues; antiseptik; pastrues per qellime 

mjekesore; sapunet mjekues; sapunet dezinfektues; locione antibakteriale te duarve   

30   Kafe, kakao; pije me baze kafeje ose kakaoje, pije me baze çokollate; Makarona, 

brumera te mbushur, pete; Pasta dhe produkte buke bazuar ne miell; embelsira te bazuara 

ne miell dhe çokollate; buke, simit [bagele turke ne forme unaze e mbuluar me farat e 

susamit], pogaça [xhevrek turk], pita, sanduiçe, katmer [pasta turke], pite, torta, baklava 

[embelsire turke bazuar ne brume te veshur me shurup], kadayıf [turqisht embelsire bazuar 
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ne brume]; embelsira te bazuara ne brume te veshur me shurup; pudinga, kamxhik, 

kazandibi [puding turk], puding oriz, keşkül [puding turk]; Mjalte, zam bletesh per konsum 

njerezor, propolisi per qellime ushqimore; Kondicioner per ushqim, vanilje (aromatizues), 

ereza, salca (kremra), salce domatesh; Maja, pluhur pjekje; Miell, bollgur, niseshte per 

ushqim; Sheqeri, sheqeri kubik, sheqeri pluhur; Çaj, çaj i ftofte; Embelsirat, çokollatat, 

biskotat, kreket, ravanite; Çamçakeza; Akullore, vajra te ngrenshem; Kripe; Ushqim 

rostiçeri me baze drithera, kokoshka, tershera te grimcuara, patate te skuqura misri, drithera 

ne mengjes, grure te perpunuar per konsum njerezor, elb te grimcuar per konsum njerezor, 

tershera te perpunuara per konsum njerezor, theker te perpunuar per konsum njerezor, oriz; 

Melasa per ushqim   

31   Produkte bujqesore dhe kopshtare qe nuk perfshihen ne klasa te tjera, farera. Produkte 

pyjore qe nuk perfshihen ne klasa te tjera; Kafshet e gjalla; veze te fekonduara per terheqje; 

Bime; bime te thata per dekorim; barishte te fresketa kopshtesh; barishte te thata kopshtesh 

per dekorim; Ushqime shtazore; Malti jo per konsum njerezor; Shtresa e siperme per 

kafshet shtepiake; pjellat e maceve   

32   Birra; pergatitjet per berjen e birres; Uje mineral, uje burimi, uje tryeze, uje 

sode;Lengje frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte per te 

bere pije, pije joalkoolike te buta; Pije energjetike; pije sportive te pasura me proteina   

35   Reklamimi, marketingu dhe marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare per qellime tregtare ose reklamimi; dizajn per reklamim; sigurimi i nje 

tregu ne internet per bleresit dhe shitesit e mallrave dhe sherbimeve; Funksionet e zyres; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve ne gazeta per te tjeret; perpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave te zyres; sistemimi i informacionit ne bazat e te dhenave 

kompjuterike; pergjigjja telefonike per pajtimtaret e padisponueshem; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; sherbime te 

konsulences tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencite e punesimit, 

agjencite e eksport-importit; sherbime te vendosjes se perkohshme te personelit; 

Organizimi dhe realizimi i ankandeve; Mbledhja, per perfitimin e te tjereve, te nje 

shumellojshmeri te mallrave, duke u mundesuar klienteve te shikojne dhe blejne me lehtesi 

ato mallra, sherbime te tilla mund te ofrohen nga dyqanet me pakice, dyqanet me shumice, 

me ane te mediave elektronike ose permes katalogjeve te porosive me poste   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodimi i perkohshem; rezervimi i 

akomodimit te perkohshem; marrja me qira e dhomave per ceremonite e dasmave; sigurimi 

i dhomave per konferenca dhe takime te ndryshme; Çerdhe ditore (çerdhet); Konvikti per 

kafshet   

44   Sherbimet mjekesore; Sherbime te kujdesit per bukurine; Sherbimet veterinare, 

blegtoria, mbareshtimi i kafsheve, patkojt e kuajve [sherbimet e farerave]; Sherbimet e 

bujqesise, kopshtarise dhe pylltarise, sherbimet e projektimit te peizazhit; Sherbime 

keshilluese mjekesore ne fushen e shendetit te personelit   

 

 

 

(111)  29123 

(151)  08/07/2022 

(181)  26/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1708 

(540)   
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(300)  018171835  23/12/2019  FR 

(732)  V.G.M. HOLDING Company 

organized under the Law of France 

105 avenue Charles de Gaulle 

54910 VALLEROY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25    “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme”   

 

 

 

(111)  28963 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/3 

(591)  Portokalli dhe e kuqe 

(300)  1 408 275  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   
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(111)  28964 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/4 

(591)  E kaltert e mbyllt, cian 

(300)  1 408 280  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Produkte dhe shërbime: “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe 

valixhe; ombrella; ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe 

takëme; valixhe; kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta 

dore; çanta shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; 

çanta plazhi; çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për 

kafshë; çanta rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga 

lëkura, për paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28965 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/5 

(591)  E kaltert e mbyllt, e hirit 

(300)  1 408 284  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 
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shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28966 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/6 

(591)  E gjelbert  

(300)  1 408 298  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28967 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/7 

(591)  E kaltert e mbyllte, e hirit 

(300)  1 408 300  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28968 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/8 

(591)  E kaltert  

(300)  1 408 301  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28969 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/9 

(591)  E kuqe e mbyllte 

(300)  1 408 311  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28970 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/10 

(591)  Cian dhe e pembe 

(300)  1 408 303  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim    

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 
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plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”   

 

 

 

(111)  28971 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/11 

(591)  E pembe, e kuqe, e vjollce 

(300)  1 408 401  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28972 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/12 

(300)  018 170 770  23/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  B.BLAKE 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 
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shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28973 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/13 

(591)  E gjelbert, e kuqe e mbyllte 

(300)  1 408 378  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28974 

(151)  31/05/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/14 

(300)  1 408 375  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28975 

(151)  01/06/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/15 

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

(300)  1 408 377  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 
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[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28976 

(151)  01/06/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/17 

(591)  E zeze, portokalli 

(300)  1 408 331  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28977 

(151)  01/06/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/18 

(591)  E kuqe 

(300)  1 408 329  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 
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xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28978 

(151)  01/06/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/19 

(300)  1 408 323  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  Myb 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28979 

(151)  01/06/2022 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/20 

(300)  1 408 320  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 

(540)  MERRY SCOTT 
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(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë 

për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta 

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për 

shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për 

blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim   

25   Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa 

[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë 

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  28370 

(151)  06/10/2021 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/71 

(732)  Skirton Pruthi Rr. Delvina Veternik, 

Nr.41, 10000, Prishtinë, , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, bluza me 

mëngë të shkruta, bluza me mëngë të gjata, xhemper, maica, maica të brendshme, 

kanatiere, çorapa, dorza, kapulaqe, veshje, mbathje, mbulesa koke, ndërresa; kostume për 

larje; pantofla; rripa (veshje); shallë; kravata; dorëza (veshje)   

35   Shitja e mallërave dhe produkteve në internet (online), duke sjellë së bashku, për të 

mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave, duke u mundësuar klientëve të shikojnë 

dhe blejnë ato mallra nëpërmjet internetit (online); shërbime të tilla mund të ofrohen nga 

dyqanet e shitjes me pakicë, dyqane me shumicë; nëpërmjet internetit (online); shërbime të 

marketingut   

 

 

 

(111)  28629 

(151)  18/03/2022 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/88 

(591)  E zezë, e bardhë ngjyrë hiri 

(732)  Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar 

Airways Tower, Airport Road P.O. Box 

22550, Doha, QA 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 16   Kartela biznesi, magazinë (revista), fletore biletash. dhe broshura   

39   Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhime udhëtimi, posaqerisht 

transport Ajror, Aranzhim i kryqëzimeve (lundrimeve), Aranzhim i tureve, Prenotim i 

ulëseve për udhëtim, shërbime Korieri, Transport i udhëtarëve, rezervime Transporti, 

informacione Transporti   

 

 

 

(111)  28590 

(151)  16/03/2022 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/126 

(591)  E zezë, e bardhë ngjyrë hiri 

(732)  Vasu Healthcare Pvt Limited 967/4, 

G. I. D. C. MAKARPURA, VADODARA 

390 010, GUJARAT, IN 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe preparate tualeti jo mjeksore; dentifric jo mjeksorë; parfumeri, 

vjara esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate pastrues, llustrues, krues dhe abrasiv   

 

 

 

(111)  28822 

(151)  01/04/2022 

(181)  22/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/133 

(591)  Zi, verdhë 

(732)  Leonora Gashi  Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria, KS 
 

(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   

 

 

 

(111)  28513 

(151)  29/10/2021 

(181)  27/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/144 

(591)   E kuqe,e zezë 

(732)   “TROTEK” SH.P.K.  Rr.”Rrustem 

Statoci“, p.n, Prishtinë 10000, KS 

(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Përfshin kryesisht letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe 

kërkesa për zyra   

42   Përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe 

praktike të fushave të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike 

shkencore, inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e 

brendshëm   

 

 

 

(111)  28962 

(151)  31/05/2022 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/168 

(300)  EUTM 018102021  31/07/2019  EU 

(540)  PETER COOK 
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;EUTM 018132601  03/10/2019  EU 

(732)  PEPCO Poland Sp. z o.o. Strzeszyńska 

73A 60 -479 Poznań, PL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 8   Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi; 

Thika një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për 

fileta; Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete 

dore]; Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike; 

Thika në formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për 

mish; Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e 

bërthamave të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës; 

Takëm enësh një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e 

pështatur për takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin 

për vendosjen e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm 

(inox);  Lugë tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë  çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]   

21   Shtypes me vrima për ushqime; Pjata tryeze; Tabela pastiçerie; Kulluese për 

perdorim në enë gatimi; Hinkë; Grirëse të erëzave (Jo- elektrike ); Faqore; Shishe; Faqore 

hip; Grill [enë gatimi]; Dorashka furre; Mashë skare;Enë gatimi për perdorim në skarë të 

mbrëndëshme; Karton nje perdorues  për  vendosjen e gjerave pas pjekjeve; Enë 

gjelle[mensat e gatimit për orizë]; Grila kampigu; Ftohësit [enë jo- elektrikë]; Kolandret për 

përdorim shtëpiak; Ibrik; Zierëse kafeje me filtra, jo- elektrikë; Gota; Kallëp per kubëza 

akulli; Formëzues[biskotave]  të ëmbëlsirave; shabllon[enë kuzhine]; Tenxhere; Tigan për 

tiganisje; Enët për pjekje; Mjete gatimi; sfungjer banjosh në formë cilindrike apo sferike; 

damixhanë(bocë); Enë çaji; Kulluese çaji; Infuzues çaji jo prej metali të çmuar; Çajnik 

japonez prej hekuri, jo elektrikë (enë hekuri); damixhanë qelqi; Mulli kafeje, me operim-

dore; Gotë e madhe; Gota me fron; Kupë për vezë; Enë te rezistueshme nda zjarrit; Enë me 

kapak-per xhalp; Turjelë tapash, elektrike dhe jo- elektrike; Shporta pikniku me paisje, 

duke përfshirë edhe enët; Komplete i  tenxhereve të gatimit; Enë kuzhine; mashtrapë(gota e 

madhe prej argjendi); Lugë  e gjate per gatim [enë gatimi]; Pjata te thella [Vask]; Pjata 

qelqi; Enë; Enë prej porcelani; Kuti karamelesh; Kapaka enësh; Kuti për dorimin e 

ushqimeve të drekës; Pipa per pije; Trivets [tabele për vendosjen e enve]; Furça për larjen e 

enëve; Gota qelqi; Tave qelqi; Tabaka për qëllime shtëpiake; Fllasa izoluese; Grata për 

përdorim në kuzhinës; Enë të izoluar termikisht për ushqim; Ene presioni jo-elektrike 

[tenxhere me presion]; Enë  servirimi; Tenxhere dhe tigan gatimi [jo-elektrike]; 

Tigan(woks ; Tigan për gatimin e vezëve; Tigan per tiganisjen e petullave; 

Scoops(garuzhd) për qëllime shtëpiake; Spatula për përdorim në kuzhinë; Grilla me furr per 

tiganisje; Silce peshku; Takem enesh per furrë; Tepsi e thellë[enë];Tepsi per zierje; 

Griddles [enë gatimi jo elektrike]; Moulds per torte; Pots(ene,kavanoz) qelqi; Kavanoza 

gatimi; Kavanoza erëzash; Pots(Ene,kavanoz) xhemi; Kavanoza apotekari; Grirëse kuzhine, 

jo- elektrike; Pjata supe; Kova për akull; Ene nga qeramika; Enë gatimi; Ene prej dheu; 

Mbajtese decorative e enve; Sitë kulluese; Shporta buke për qëllime shtëpiake; tabela druri 

per buk; Lug serverimi; Ibrik çaji; ,  Kettles(Ibrik) jo- elektrike; Kapaka enësh; Tabelat e 

prerjes për kuzhinë; Tëholluesit cilindrik të petëve, shtepiak; Perziers, jo elektrike, për 
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qëllime shtëpiake;Lugë akulloreje;Lugë përzierse [veglat e kuzhinës]; Lugë servimi; Lugë 

me vrima gjatesore   

 

 

 

(111)  28990 

(151)  01/06/2022 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/227 

(591)  E kuqe 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K 

SHUPKOVC-40000 MITROVICË, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike( përvec mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makineri lidhjeje dhe transmetimi( përvec mjeteve të transportit 

tokësor); vrgla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezesh   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detare, vezhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë,peshues, mates, sinjalizues, kontrollues(mbikqyres), per shpetimin e jetes dhe per 

mesimdhenie; aparate dhe instrumenta per percimin, ndryshimin e jetes dhe per 

mesimdhenie, aparata dhe instrumenta per percimin, ndryshimin, trabnsformimin, 

grumbullimin, pershtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues te dhenash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma per aparate qe vihen ne pune me 

monedhë; kasa llogaritese, makina llogaritse, pajisje dhe kompjutera qe perpunojnë të 

dhëna, aparate per te fikur zjarrin   

11   Aparate per ndricim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  29721 

(151)  27/09/2022 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/230 

(591)  E kaltër, e kuqe 

(732)  Kosovalive Pallati i Shtypit PN, 

Prishtinë, KS 

(740)  Kelmend Hapçiu Pallati i Shtypit PN, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 38   Telekomunikime. Përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një person që 

të komunikojë me një tjetër me anë të një metode ndjesore. Shërbime të tilla përfshijnë ato 

që: lejojnë një person të bisedojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga një person te një 

tjetër, dhe e vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër (radio dhe 

televizioni).Kjo klasë përfshinë në veçanti: shërbime që konsistojnë kryesisht në 

transmetimin e programeve të radios ose të televizionit   

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

kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që kanë për qëllim zbavitjen apo tërheqjen e 

vëmendjes. 

Kjo klasë përfshinë në veçanti: shërbime që konsistojnë në të gjitha llojet e arsimimit të 

personave ose të ushtrimit të kafshëve;shërbime që kanë qëllimin kryesor argëtimin, 

zbavitjen ose çlodhjen e njerzëve;prezantimi i punimeve të veprave të artit ose letërsisë 

publikut për qëllime kulturore ose edukative   

 

 

 

(111)  28961 

(151)  31/05/2022 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/231 

(591)  Bardhë dhe zi 

(300)  12625/2019  12/12/2019  AT 

(732)  Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Etiketa letre ose kartoni; Fletë celuloze të rikuperuar për mbështjellje; Tuba 

kartoni; Shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; çanta letre konike; Kuti letre ose 

kartoni; çanta [ne forme zarfash, arkash] prej letre ose plastike, për paketim; Materiali 

paketues i bërë nga leter e kollarisur; Letër ambalazhi; Qese mbeturinash prej letre ose 

plastike; Kartëpicetat e letrës për heqjen e make-up; Materiale paketimi (për mbushje e si 

jastëk) prej letre ose kartoni; Leter mâché; Mbështjellës shishe letre ose kartoni; Fletë 

plastike për paketim   

 

 

 

(111)  28371 

(151)  06/10/2021 

(181)  12/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/235 

(591)  E gjelbërt, vjollcë dhe pink 

 

(540)   
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 (732)  Xhevdet Beqiri Rr.Xhevdet Doda, 

Dukagjini Residence, Hyrja B, Kati 14, Nr. 

B1., KS 

 
      

 
 

 

(511) 35   Shërbime për rialokim te biznesit, libër mbajtje dhe kontabilitet, shërbime 

këshillues për menaxhmentin për biznes, vlerësim biznesin, auditimin e biznesit, shërbime 

te efikasitetit te biznesit, hulumtimin e biznesit, investim biznesi, menaxhimin e biznesit 

dhe konsulentë ne organizim, asistence për menaxhimin  e biznesit, këshillim për 

menaxhimin e biznesit, konsulentë ne organizmin te biznesit, hulumtim biznesi, këshillime 

profesionale banesorë, përgatitje e te dhënave dhe data bazave e te dhënave, [përgatitja 

statistikave, analiza mbi koston e çmimit, kërkime e te dhënave kompjuterike dhe te dhëna 

tjera, përpilim i gjendjeve te llogarive, parashikimet ekonomike, agjencitë e shërbimeve te 

punësimit, audtime financiare, shërbime te jashtme(asistence biznesi), përgatitje e pagave, 

këshillime te menaxhmentit për personeli, rekrutim te personelit, shërbimet te deklarimeve 

tatimore, përgatitje te tatimeve   

36   Shërbime te aktuaristikes, shërbime te likuidimit te biznesit/financiar, investimeve 

kapitale, gjetje te fondeve, analizave financiare, vlerësim financiar te thirrjeve për 

tender/vlerësim te ofertave financiare sipas kërkesave, konsulenca financiare, vlerësimeve 

financiare, vlerësimeve financiare ne zhvillim te kostove për oil, gaz, minierave, vlerësimi 

te qëndrueshmërisë financiare, vlerësimin  financiare te shkëmbimi te valutave virtualë, 

menaxhimit financiare, menaxhimin financiar, pagesa rimbursimet, dhe financime tjera, 

hulumtimet financiare, spozorizmin  financiare, vlerësimin financiare te pronave 

intelektualë, dhënia e informacioneve financiare, vlerësimi financiare, vlerësimin e pasurive 

te pa luajtshme    

45   Administrimin ligjore te licencave , shërbime ligjore te këshillimit te përgjigjeve ne 

thirrje për tender/këshillime ne përgjigjet  e te kërkesave për propozime, shërbime te 

avokimit ligjore, audtimin e pajtueshmërisë ligjore, konsulentë ligjore ne lidhje me 

lidhshmërinë e patentave shërbime ligjore te përgatitjes se dokumentacionit, hulumtime 

ligjore, shërbime ligjore ne lidhje me negocimin dhe kontraktimin për te tjerët, shërbime te 

mbikëqyrjes ligjore  

   

 

 

 

(111)  28903 

(151)  15/04/2022 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/250 

(591)      E kuqe, e zezë 

(732)  Yamaha Motor Europe N.V., a Dutch 

company Koolhovenlaan 101 

1119NC Schiphol-Rijk, NL 

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

(540)   
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 36   Shërbime financiare në lidhje me motoçikletat; nënshkrimi i sigurimeve dhe dhe 

vlerësime dhe llogaritja për qëllime të sigurimit në lidhje me motoçikletat; vlerësimi 

financiare i motoçikletave të përdorura; shërbime garancie në lidhje me motoçikletat; 

sigurimi i financave për (operacional) lizing   

 

 

 

(111)  28984 

(151)  01/06/2022 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/276 

(591)  Bardh e zi 

(732)  Admiral Kosovo Ltd SH.P.K. Qendra 

Tregtare "Albi Mall," Zona e Re Industriale, 

Veternik, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës)   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  28983 

(151)  01/06/2022 

(181)  18/02/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/277 

(591)  Bardh e zi 

(732)  Admiral Kosovo Ltd SH.P.K. Qendra 

Tregtare "Albi Mall," Zona e Re Industriale, 

Veternik, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës)   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  28980 

(151)  01/06/2022 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/316 

(591)  E hirtë (pantone 424); e portokalltë 

(pantone 021); e bardhë 

(732)  SGS Group Management SA 1 place 

des Alpes, 1201 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

103 

 

(511) 42   “Shërbimet të inspektimit, testimeve, kontrollimit, mbikqyrjes dhe certifikimit të 

cilësisë dhe sasisë së materialeve, substancave, produkteve, mallrave të prodhuara dhe 

gjysëm-prodhuara; shërbime certifikimi për të gjitha llojet e produkteve, shërbimeve, 

sistemeve të personelit dhe menaxhimit dhe dokumenteve tjera rregullatore; shërbime të 

testimeve laboratorike, shërbime të kontrollit dhe analizimit të produkteve, materialeve dhe 

substancave”   

 

 

 

(111)  28981 

(151)  01/06/2022 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/359 

(591)  Kuq, e Bardhë 

(732)  F.C BESA – Pejë SH.P.K.  Pejë, Rr. e 

TMK-së p.n. , KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

   

 

 

(111)  30053 

(151)  08/12/2022 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/360 

(591)  Bardhë e zi 

(732)  F.C BESA – Pejë SH.P.K.  Pejë, Rr. e 

TMK-së p.n. , KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)  F.C. BESA  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 
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të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

   

 

 

(111)  30054 

(151)  08/12/2022 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/361 

(591)  bardh e zi  

(732)  F.C BESA – Pejë SH.P.K.  Pejë, Rr. e 

TMK-së p.n. , KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)  F.C. BESA 1923 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

   

 

 

(111)  30055 

(151)  08/12/2022 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/362 

(526)  PEJË 

(591)  bardh e zi  

(732)  F.C BESA – Pejë SH.P.K.  Pejë, Rr. e 

TMK-së p.n. , KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)  F.C. BESA PEJË 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  29074 

(151)  27/06/2022 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/386 

(732)  Grupi për Studime Juridike dhe 

Politike  Rr. Rexhep Luci 16/1, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Alba Dushi Kola Rr. Jonuz Zejnullahu 

Nr. 31, 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   “Edukim;dhënia e trajnimeve;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore”   

45   “Shërbime ligjore”    

 

 

 

(111)  29073 

(151)  27/06/2022 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/387 

(732)  Grupi për Studime Juridike dhe 

Politike Rr. Rexhep Luci 16/1, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Alba Dushi Kola Rr. Jonuz Zejnullahu 

Nr. 31, 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim;dhënia e trajnimeve;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore   

45   Shërbime ligjore   

 

 

 

(111)  28406 

(151)  11/10/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/390 

(732)  Ferdi Shufta Prishtinë, Rruga Nazim 

Gafurri, p.n., KS 

(740)  Shpend Krasniqi Haxhi Zeka 186 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Ushqimi dhe pijet, si dhe sherbime me porosi, pije jo alkoholike, pije nga 

bylmeti   
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(111)  28601 

(151)  17/03/2022 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/397 

(732)  Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, 

Switzerland, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; ushqim dhe substanca dietike për përdorim 

mjeksor ose veterinar, ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerz dhe kafshë; qumsht 

pluhur për bebe; ushqim për bebe; shtesa dietike për ushim   

 

 

 

(111)  28925 

(151)  26/05/2022 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/411 

(732)  Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive, 

Irvine, CA 92612, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ALLERGAN AESTHETICS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe preparate për kujdesin e lëkures, jo mjekësore   

5   Preparate farmaceutike, oftamologjike dhe dermatologjike   

10   Pajisje kirurgjike, mjekësore, tarapeutike dhe kozmetike, instrumente dhe aparate   

 

 

 

(111)  28853 

(151)  07/04/2022 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/412 

(540)   
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(591)  E hirt e Mbyllur, e bardhe, e kuqe 

(732)  EUROGJIGANT L.L.C. Ferizaj, Rr. 

Vellezerit Gervalla, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera.   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

 

 

 

(111)  28374 

(151)  07/10/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/413 

(591)  E Kuqe, E Bardhe 

(732)  Lavdim Hamiti B.I./ N.P. 

AUTOSHKOLLA " QENDRA " Prishtinë, 

28 Nëntori,Nr.47, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Telekomunikacione.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

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

 

 

 

(111)  28602 

(151)  17/03/2022 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/422 

(732)  Pharmalys Laboratories SA 

Siedereistrasse 9, CH-6280 Hochdorf, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)  PRIMALAC 
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(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; ushqim dhe substanca dietike për përdorim 

mjeksor ose veterinar, ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerz dhe kafshë; qumsht 

pluhur për bebe; ushqim për bebe; shtesa dietike për ushim 

   

 

 

 

(111)  29293 

(151)  16/08/2022 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/432 

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

kaltert 

(732)  "RITUPACK" SH.P.K. RAHOVEC, 

BELLACERKE, RR.BELI BREG. PN., KS 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG NR 

56, PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

dhe artikuj te paperfshira ne klasa te tjera.   

 

 

 

(111)  28599 

(151)  17/03/2022 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/433 

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

(732)  ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re 

Industriale  p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish shpendësh dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara të thara dhe të gatuara; pelte; prevede; komposto; reçel; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe dekafeinato, esence sago, kafe artificiale, miell dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

109 

 

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.   

 

 

 

(111)  28770 

(151)  30/03/2022 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/435 

(732)  TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, R. e 

Kosovës, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi TREPHARM 

SH.P.K. Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, 

Fushë Kosovë, R. e Kosovës 
 

 
 

(540)  PROGEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare;pergatitje sanitare per qellime 

mjekesore;substance dietike per kafshe dhe jerz, leukoplaste, material per fashim, dyll 

dentar dhe material per evitimin e prishjes se dhembeve, dizinfektant, p;ergatitjet per 

shkaterrimin e paraziteve, fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  28769 

(151)  30/03/2022 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/436 

(732)  TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, R. e 

Kosovës, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi TREPHARM 

SH.P.K. Gurbardhi str.50, Sllatinë e Madhe, 

Fushë Kosovë, R. e Kosovës 
 

 
 

(540)  SULIDOR 
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(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare;pergatitje sanitare per qellime 

mjekesore;substance dietike per kafshe dhe jerz, leukoplaste, material per fashim, dyll 

dentar dhe material per evitimin e prishjes se dhembeve, dizinfektant, pergatitjet per 

shkaterrimin e paraziteve, fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  28985 

(151)  01/06/2022 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/440 

(732)  The Net-a-Porter Group Limited 1 The 

Village Offices, Westfield, Ariel Way, 

Londer W12 7GF, Britania e Madhe, GB 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  NET-A-PORTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta 

dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore 

[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases], 

valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes], 

portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose 

imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha 

drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të 

vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks], 

çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për 

blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla 

udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për 

produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi 

që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta 

sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse 

portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse 

diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti 

parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto, 

çanta për mbajtjen e kafshëve.   

25   Veshje, këpucë, kapela.   

35   Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive, 

orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele, 

tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum 

i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo 

mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch 

bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët, 

çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e 

furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi 

[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë 
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për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin 

dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e 

këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar 

klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe 

aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe 

aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit 

të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me 

pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose 

telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera 

telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët, 

bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audio-

vizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, 

parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, 

preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të 

vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe  

veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, 

materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë 

gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje 

shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për 

banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti 

set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, 

sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e 

mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e 

internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit; 

reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët. 

   

 

 

 

(111)  30002 

(151)  09/11/2022 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/484 

(591)  E Zezë 

(732)  SIMPOS trgovina in storitve d.o.o. 

Plešivo 1 SI – 5212 Dobrovo v Brdih 

Slovenia, SI 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  MAPETROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, bujqësi dhe pylltari; derivatet e naftës për 

përdorim në industri, bujqësi dhe pylltari (antifriz, ujë i distiluar, estere, eter, glikol, agjentë 

kimikë për prodhimin e veshjeve, naftalinë, agjentë për shuarjen e metaleve - lëngje 

shuarje, përgatitje kimike për ndarjen e yndyrave, përgatitjet e largimit të mykut, lëngu i 

frenave)   
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2   Ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; agjentë gravurë (vajra 

kundër ndryshkut)   

3   Preparate pastrimi, preparate për pastrim të automjeteve, lëngje për pastrimin e xhamave   

4   Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; karburantet (karburantet, yndyrat 

industriale, vajrat industriale, yndyrat për rripat lëvizës, yndyrat, yndyrat vajosëse, vajrat 

vajosës, vajrat motorikë, nafta, derivatet e naftës, vajrat për trajtimin sipërfaqësor, vajrat 

çlirues të mykut, karburanti vajor, vaji i gazit, vaji i ngrohjes); vajra për ngrohje; vaj i 

bardhë   

17   Material izolues (vajra izolues, vaj izolues për transformatorët)   

35   Organizimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; administrim biznesi; 

operacionet e zyrës (shërbime administrative, ndihmë në menaxhim industrial dhe afarist, 

ndihmë për menaxhim biznesi, hulumtim biznesi, këshillim për organizimin e biznesit, 

promovim të shitjeve, këshillim profesional të biznesit, shërbime këshillimi në fushën e 

menaxhimit të biznesit, këshillim për menaxhim, këshillim në fushën e organizimit të 

biznesit dhe menaxhimin, hulumtimin e tregut, ndërmjetësimin dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët, përfaqësimin dhe ndërmjetësimin në lidhje me to, 

ndihmën në menaxhimin e biznesit dhe komercializimin e produkteve, studime të 

fizibilitetit ekonomik, zhvillimin e fushatave promovuese, shërbimet e reklamimit dhe 

promovimit, mbledhjen dhe sigurimin e informacionit të biznesit, ndërmjetësimi i biznesit 

tregtar për palët e treta   

36   Punët financiare; punët monetare; punët e pasurive të patundshme (dhënia me qira e 

zyrave, analizat financiare, investimet financiare, sponsorizimi financiar, konsulenca 

financiare, menaxhimi financiar, rregullimi i huave, kreditë me këste, inxhinieria 

financiare, shërbimet në lidhje me emetimin dhe tregtimin e letrave me vlerë, shërbimet në 

lidhje me organizimin dhe implementimin e investimet, shërbimet e qirasë, mbikëqyrjen 

profesionale të zbatimit të punëve të investimeve, financimin e blerjeve   

37   Riparime; shërbime instalimi (lubrifikimi i automjeteve motorike, furnizimi i 

automjeteve rrugore, ajrore dhe ujore me lëndë djegëse dhe lubrifikantë, riparimet dhe 

mirëmbajtja e automjeteve rrugore, riparimet dhe mirëmbajtja dhe pastrimi i makinave, 

rezervuarëve dhe pajisjeve   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave (marrja me qira e kontejnerëve të 

magazinimit, marrja me qira e depove, magazinimi i mallrave, magazinimi dhe shpërndarja 

e mallrave, transporti dhe magazinimi i mbeturinave, shërbimet e përcjelljes, grumbullimi, 

magazinimi dhe transporti i vajrave të përdorur dhe mbetjeve të derivateve të naftës, 

pompimi i derivatet e naftës)   

40   Trajtimi i materialeve (pastrimi i ujit, pastrimi i derivateve të naftës, përpunimi i naftës, 

përpunimi i mbetjeve, rafinimi, riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave, djegia e mbetjeve 

dhe mbeturinave, shkatërrimi i mbetjeve dhe mbeturinave)   

42   Shërbime dhe kërkime shkencore dhe teknologjike; analiza dhe hulumtime industriale 

(analiza kimike, hulumtime kimike, shërbime laboratorike kimike, kontroll i sasisë dhe 

cilësisë së mallrave, hulumtime dhe zhvillime, hulumtime teknike, vlerësime të matjeve, 

prova e presionit të rezervuarëve; projekte dhe studime kërkimore teknike, dizenjimi i 

makinave industriale, aparateve dhe instrumente për përdorim me derivatet e naftës, 

kontrolli i cilësisë së shërbimeve, zhvillimi i produkteve për të tjerët në fushën e naftës dhe 

gazit   

45   Shërbime në lidhje me shfrytëzimin e të drejtave, njohurive dhe përvojave të pronësisë 
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industriale   

 

 

 

(111)  28589 

(151)  16/03/2022 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/490 

(732)  Societa' Generale Delle Acque 

Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) VIA 

ANTONIO SALANDRA 1/A 00187 ROME 

, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  LETE 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral (pije), pije të buta (pije pa gaz).   

 

 

 

(111)  28918 

(151)  23/05/2022 

(181)  31/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/500 

(300)  34871  13/03/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RUSSET 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 
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produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

  

 

 

 

(111)  29078 

(151)  27/06/2022 

(181)  06/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/512 

(300)  30 2019 114 568.2  08/11/2019  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cocobella 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formula qumështi për foshnje, ushqim për foshnje dhe qumësht për foshnje duke 

përfshirë edhe atë në formë pluhuri; gjithashtu i gjithë produkti i cekur i përshtatshëm për 

ushqimin dietik – vegan.   

29   Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga drithërat – 

spelta, qumësht i tërshërës, qumësht nga frutat me thelpinjë, qumësht kokosi; produkte 

qumështi përkatësisht qumësht për pije, qumësht i fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt 

pemësh; jogurt për pije; jogurt me çokolatë ose me kakao shtesë; pije të përziera 

joalkoolike nga qumështi; kefir (pije nga qumështi); ajkë; qumësht i thartuar; djath i butë 

me pemë dhe barishta; ëmbëlsirë me bazë qumështi; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; 

qumësht dhe hirrë pluhur për ushqim për njerëz, me dhe pa përbërës shtesë; përzierje që 

përmbajnë yndyra për fata buke; krem qumështi (milk shejk); hirrë; të gjitha produktet e 

qumështit të lartëcekura gjithashtu me bazë qumështi nga orizi, qumësht bajame, qumësht 

soje, qumësht nga drithërat- spelta, qumësht tërshëre, qumësht nga frutat me thelpinjë, 

qumësht kokosi ose përbërësve të tjerë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha produktet e 

cekura të përshtatura për ushqim dietik – vegan; pemë dhe perime të përpunuara; supa dhe 

supa gjedhi; produkte të gatshme me bazë perime dhe produkte të tjera nga perimet; të 

gjitha produktet e cekura më lartë e përshtatshme për ushqim dietik – vegan; zëvendësues 

për jogurt me shtesa çokolate ose kakao, zavendësues të lëngshëm për jogurt, të gjitha 

produktet e lartëcekura me bazë bimore   

30   Çokolatë; jogurt i ngrirë; pudding; akull për ngrënje; pluhura për akullore; pluhur 

pjekje me afat të gjatë dhe pluhur pjekje, posaqërisht kuleq dhe kuleq të ëmbël (waffles) të 

përgaditur; pije me bazë kakao; buding nga orizi; gjithashtu, të gjitha produktet ma bazë 

qumështit nga orizi, qumështi i bajames, qumështi i sojes, qumështi i drithërave – spelta, 

qumështi i tërshërës, qumështi nga frutat me thelpinjë, qumështi nga kokosi ose me 

përbërës shtesë me bazë bimore, duke përfshirë të gjitha produktet e cekura e përshtatur për 

ushqim vegjetarian (vegan).    

32   Pije joalkoolike; pije frutash dhe langje frutash; lang bimësh; shurupe dhe preparate për 
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të krijuar pije; të gjitha produktet e lartëcekura të përshtatshme për ushqim vegjetarian 

(vegan).  

   

 

 

(111)  28982 

(151)  01/06/2022 

(181)  08/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/518 

(732)  Brandt Europe, S.L. Avda. República 

Argentina, 24 E-41011 Sevilla, Spain, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  TRAXI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Dezinfektant; fungicid; herbicid.   

 

 

 

(111)  28628 

(151)  18/03/2022 

(181)  16/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/541 

(732)  Laboratorios NORMON, S.A.  Ronda 

de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos, 

Madrid. Spain, ES 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  VICTOGON  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, dezinfektues, serume, vaksina dhe  produkte veterinare. 

 

 

 

 

(111)  28375 

(151)  07/10/2021 

(181)  16/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/543 

(732)  Ludovico Martelli S.p.A. Via Faentina 

169/12 Loc. Caldine - Fiesole (FIRENZE) 

, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  PRORASO 
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(511) 3   Produkte jomedicinale kozmetike dhe toaleti; mjete jomedicinale për pastrimin e 

dhëmbëve (pasta, gjel, lëng); parfem, vaj eterik; preparate për zbardhim dhe substanca tjera 

për përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, polirim, gërryerje dhe preparate për 

gërryerje.    

 

 

 

(111)  28376 

(151)  07/10/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/550 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG tiftbergstrasse 

1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Abrachan 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përkatësisht, viski.   

 

 

 

(111)  29047 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/551 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Acentino 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Salca, relish salcë (shtesa ushqimore), shtesa melmesasdh, preparate 

aromatikeper ushqim; senf; uthull; Keçap domatesh (salcë domatesh)   

 

 

 

(111)  29048 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/552 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Aerocell 
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(511) 9   Bateria elektrike   

 

 

 

(111)  29051 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/553 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Air Mio 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokolata, produkte çokolatash; duke përfshirë te gjithë mallin e lartëpermendur  i 

cili i perdorë zavendësimet për shqeqer.   

 

 

 

(111)  29052 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/554 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AKTAION 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   pije alkoolike (perpos birrave); Uzo   

 

 

 

(111)  29053 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/555 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  Alesto 
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(511) 29   Grimësira, përkatësisht, te thara, pjekura, njelmëta,  me melmesa, aromatizuara, 

qeruara dhe /ose   kernel kikirikash te njelmezuara,  fruta arrore, bajame dhe kernel arre, 

arra per ngrenje, patatina nga patatet, shkopa nga patatet;   grimesira te perziera  te cilat 

kryesisht perbehen nga frutat e perpunuara , frutat e perpunuara te arrave dhe /ose  rrushi; 

arra betel të përpunuara; fruta  arrash  makadamie të përpunuara; arra pishe te perpunuara;    

frutat e përpunuara të kolës; fruta te perpunuara te arres; grimësira te punuara nga produktet 

e zgjeruara te produkteve te patates; grimësira nga patatja e ferguar; fruta te thara; patatina 

frutash   

30   Embëlsira,përkatesisht, bombone, embelsira, embelsira nga sheqeri, kuleç te embel, 

pite, torte,  çokolata, karamele; pjekurina, posaqerisht biskota, kek me xhenxhefil dhe 

mjaltë, vafle, pjekurina te njelmeta, gjevrekë, pjekurina n ga qepa dhe pjekurina nga djathi,    

napolitanke, biskota, tost bukë (dy here e thekur), kek me xhenxhifil dhe mjaltë dhe kuleç 

nga mjalti, krekera, pjekurina te gatshme per tost, posaçërisht sendiçe te njelmeta; kupa, 

fjolla misri; grmësira te punuara nga gruri I zgjeruar, orizi dhe produkte nga misri; miell 

dhe produkte te punuara nga dritherat ne formë drithi per mengjes,  stangle te pergaditura  

ushqimore të bëra nga drithëra dhe drithëra të përpunuar   

31   Fruta Arrash  të papërpunuara; fruta te fresketa   

 

 

 

(111)  28953 

(151)  27/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/556 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Alliance 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), verë, verë e gazuar, pije nte forta, pije alkoolike-

raki  frutash, brendi; esenca dhe ekstrakte për të bërë pije te forta   

 

 

 

(111)  28955 

(151)  30/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/557 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  Allini 
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(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), domethënë, verë aperitiv, pije me bazë verë, verë 

të gazuar, verë   

 

 

 

(111)  29081 

(151)  29/06/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/558 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Alpenfest 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, perpunime mishi,peshk dhe produkte peshku, shpezë  dhe produkte nga 

shpezet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçi dhe  produkte nga mishi i 

tharë,guaska te cilat nuk janë të gjalla, produkte nga guaskat, jo te gjalla, fruta deti, jo te 

gjalla, produkte nga frutat e detit, jo te gjalla;mish,peshk,shtazë, shtazë gjahu,guaska, 

ekstrakte nga frutat dhe perimet;fruta dhe perime te konzervuara, ngrira,thara dhe ziera, 

mallerat e lartë permendura ,  duke perfshirë ate te thartuara me te embel  dhe/ose    lyrje te 

tharta;produkte nga patatet;xhelatinë;pekmez, fruta, gatuara, marmelada, pure frutash, 

lyrese te embëla te punuara nga frutat ose perimet, lyrese te embela te punuara nga frutat e 

arrave;vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, kefir [pije nga qumeshti], gjalpë, djathëra, 

produkte nga djathi, kremë qumështi,  jogurt,  e zier, qumësht pluhur per qwellime 

ushqimore, deserte frutash,   fruta arrash, jogurta, gatime dhe /ose kremë qumështi;fruta 

arrash te çeruara,, perzierje e frutave te arrave,perxierje e frutave te arrave me fruta te 

thara;vaj dhe yndyrë për ushqime;supa te konservuara,    preparae per pergaditjen e supave, 

çorba;sallata te cilat kryesisht perbehen prej mishit,peshkut, shtazeve, shtazeve te gjahut, 

guaskave, perimeve, frutave dhe/ose produkteve te qumështit;ushqime te pergaditura per 

sherbim te cilat kryesisht perbehen nga  mishi, peshku, shtazet, shtazë gjahu, guaska, 

perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit;ushqim I ngrirë I cili perbehet kryesisht nga 

mishi, peshku, shtazet, shtazet e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe /ose produkte te 

qumështit;paragjella te cilat perbehen kryesisht nga mishi , peshku, shtazet, shtazë gjahu, 

guaska, perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit;ushqim dietal,  I cili nuk eshte per 

qellime mjekësore,  I cilim kryesisht perbehet nga  mishi, , peshku, shtazet, shtazë gjahu, 

guaska, perime,fruta dhe /ose produktet e qumështit   

30   Kafe çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale;kafe çaj, kakao dhe pije 

çokolate;kafe, çaj dhe kakao produkte per perpunimin e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike;miell, musli dhe produkte nga kokrra e teresishme;brumera, peta dhe produkte 

nga petet , pica dhe produkte nga picat;sushi;bukë, senduiçe te hapur, senduiçe, pjekurina 

dhe embelsira, embëlsira dhe produkte embëlsirash, çokolata dhe produkte nga çokolatat,  

dekorues nga çokolata dhe sheqeri, posaçërisht per dekorimin  e deserteve ose kuleçëve te 

embel-kekëve;perzierje per pjekje , perzierje per pjekjen e embelsirave-kekve, përzierje per 

bukë, brum gjysem I gatuar, brume per kuleç-kek;perzierje te pergaditura per brum;akull 
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per ushqim;puding, pudding ne formë pluhuri, preparate per punimin e produkteve te 

embëla - pastiçerive, deserte te pergaditura;mjaltë, shurup sheqeri;tharem, pluhur per 

pjekurina, nisheste per ushqim;krip;senf;majonez, keçap-salcë domatesh;uthull, lyrese 

(melmesa), salca per sallata;melmesa, ekstrakte melmesash, bimë te thara;aroma (perpos 

vajerave esenciale) per ushqim;melmesa –ereza per pjekje, aroma (perpos vajerave 

esenciale) per kek-embelsira;esenca  per pjekje;nisheste per ushqim, nisheste patatesh, 

nisheste misri;mjete lidhese  per lyreje-salca, pluhur per salca;mjete per trashjen per zierjen 

e zarzavateve, preparate  per  fortesimin e shllagut;torte te ngrira (lustrim), lyrje çokolate, 

lustrime per kek- kuleç te embel, sheqer per mbulimin e siperfaqeve te kekut, marcipan, 

marcipan pasta, nugat, nugat arrash, thermia çokolate per pjekje, vanila dhe sheqer vanile, 

vanilla kokerr;brumëra,peta, oriz, bukë, pjekurina dhe / 0se produkte embelsirash;brumerat, 

petat, orizi, buka, produjktet e bukëpjekesit  dhe /0se  produkte embelsirash;, brumi,petat, 

orizi, buka, pjekurinat dhe / ose produktet e embelsirave.   

31   Fruta dhe perime teb freskëta;bimë të freskëta kopshtesh;fruta arrash;fara, bimë dhe 

lule natyrale;bimë të thara   

32   Birra, birra jo alkoolike, birra dietale, pije te perziera me birra;ujë mineral dhe te 

gazuarpije tjera jo alkoolike;limonadë;pije frutash dhe lengje frutash;leng nga 

perimet;lengje me fruta te fresketa (smoothies);shurupe dhe preparate tjera per pergaditjen 

e pijeve.   

33   Pije alkoolike (perpos birrave), verë, verë e gazuar, pije te forta [pije], liker, koktej 

alkoolik, koktej alkoolik nga alkooli ose vera dhe aperitive, pije te cilat permbajnë 

verë;preparae per punimin e pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  28956 

(151)  30/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/559 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Alte Excellenz 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   pije te forta alkoolike   

 

 

 

(111)  28957 

(151)  30/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/560 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

(540)  AGRIKIA  
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   Qumësht dhe produkte te qumështit, posaqërisht djath; Mish dhe perpunime te 

mishit; shpezë dhe produkte shpezesh; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen prej 

produkteve te cekura   

 

 

 

(111)  28958 

(151)  30/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/561 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CORTE AURELIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës) posaqërisht vera   

 

 

 

(111)  28959 

(151)  30/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/562 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Coshida 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa ushqyese për ushqim për kafshë, i cili nuk është për përdorim ne medicinë   

31   Ushqim për kafshë dhe kafshë shtëpiake; shtresa për kafshë   

 

 

 

(111)  28948 

(151)  26/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/563 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(540)  Crazy Grapes 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash; çokolata dhe produkte nga 

çokolata; bonbon; ëmbëlsira; bonbone nga pemët dhe rrënja e ëmbël (ëmbëlsirë); bonbon 

gjelatine; duke përfshirë të gjitha produktet e cekura më lartë të cilat shfrytëzojnë ekstraktet 

e sheqerit   

 

 

 

(111)  28952 

(151)  27/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/564 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Crefee 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Djath krem dhe preparate për djath krem; djath; qumësht dhe produkte qumështi.   

 

 

 

(111)  28951 

(151)  27/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/566 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Altstädter 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës)   

 

 

 

(111)  28950 

(151)  27/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/567 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)  Amanie 
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Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 30   Produkte embëlsirash, në veçanti produkte ëmbëlsirash me sheqer, çokollatë, 

produkte çokollate,kuleç dhe ëmbëlsira  me afat  të zgjatu per perdorimr, akull per ushqim; 

përfshirë të gjitha mallrat e përmendura më lart që përdorin zëvendësuesit e sheqerit   

 

 

 

(111)  28949 

(151)  27/05/2022 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/568 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ambito 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe embëlsira; brum për kuleç-kek, duke përfshirë  te mbushur dhe/ose 

me lyrje;brum për kuleç-kek, duke përfshirë  te mbushur dhe/ose me lyrje   

 

 

 

(111)  28613 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/571 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DAVANTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 
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(111)  28614 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/572 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28615 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/573 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DX240 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28616 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/574 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  DX390 
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(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28617 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/575 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DX420 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28618 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/576 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   DX440 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

 

 

 

 

(111)  28619 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/577 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

(540)  DX640 
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Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28620 

(151)  17/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/578 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DX740 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve   

 

 

 

(111)  28377 

(151)  07/10/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/581 

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

(732)  HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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 
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(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   

 

 

 

(111)  28378 

(151)  07/10/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/594 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BARAGUÁ 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); preparate për përgatitjet e pijeve alkoolike   

 

 

 

(111)  28379 

(151)  07/10/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/603 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG tiftbergstrasse 

1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Aquapur 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Fshesa jo elektrike  për pastrim të punuara prej pëlhure të endurë të ngopura me 

agjentë pastrimi, d.m.th., nga lekura e drerit, lecka për  pastrimin e dritareve, leckë 

dyshemeje, lecka pastrami ne amvisni dhe lecka per pastyrimin e enëve.   

6    Mbajtese metalike për fshisa; pyka metalike si mbajtëse për tharëse rrotulluese për 

rroba.   

7   Qese për fshesa thithese me korent; gypa për  fshisa thithse me korent; mbeshtetese për 

fshesa thithese me korent; makina elektrike dhe pajisje per pastrim;, perkatesisht, makina 

për pastrimin e dyshemeve, makina për pastrimin e hapësirave me shtypje të lartë të ujit, 
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makina  për pastrim me avull; makina dore për pastrimin e tepihave (çilimave); pajisje 

elektrike dore për pastrimin e dyshemeve ne formë  shtrese ngjitese; fshesa elektrike 

mekanike   

8   Makina elektrike dhe pajisje pë pastrim, përkatësisht, pajisje bartese dore me bateri  për 

pastrimin e fytyres, pajisje bartese dore  me bateri për pastrimin e trupit, pajisje bartese 

dore me bateri per pastrimin e këpucëve  dhe shtesave.   

9   Makina elektrike dhe pajisje per pastrim, përkatësisht,  pastruesit e shiritave magnetic  

dhe pastruesit e kokave magnetike   

10   Dorashka për masazhë   

11   Makina elektrike dhe pajisje per pastrim, perkatesisht, pajisje per pastrim  ne amvisni, 

makina për pastrim me  tharje dhe lagëje, njesi për pastrim të ujit ne bazena noti.   

20   Karrika pa mbeshtetje; mbajtëse jo metalike  për fshesa; pyka jo metalike  si mbajtese 

për tharrese rrotulluese te rrobave; varfese për ajrosjen e rrobave.   

21   Instrumented ore per pastrim ne formë fshireseve te vogla jo elektrike ; Brusha per 

pastrim për perdorin ne amvisni; lecka per pastrim; lecka per lustrim; dorashka per pastrim; 

lecka per pastrim; shpuza per pastrim; lesh metali dhe çeliku per pastrim; dorashka nga 

tekstili per pastrim; brusha per pastrimin e tavave; pajisje dore, jo elektrike  per pluhur, 

përkatesisht, lecka për pluhur, brusha per pluhur, mbledhes mbeturinash, dorashka pӕr 

pluhur dhe dorashka per pluhur te te cilat është I ndarë vetem gishti I madh; fshires jo 

elektrik per pastrim  te punuar nga pelhura  me shtesa dekoruese, perkatesisht, lekures se 

drerit (kaprollit), lecka per pastrim te dritareve, leckaper dysheme, lecka per pastrim ne 

amvisni dhe lecka per pastrim te enëve; dorashka per amvisni per perdorim te 

pergjitheshem  te punuara nga fijet sintetike, te cilat veprojnë pa shtesë mjetesh per pastrim; 

dorashka per pluhur; dorashka per lustrim; lecka per pastrim te punuara nga fijet sintetike  

te cilat veprojnë pa mjete shtesë per pastrim;  peshqirë te lagur me pare per pastrim;  Fshesa 

ne formë shpuze per amvisni;  fshesa dore per kabina dushi per pastrim   ne formë fshesave 

me gomë per qelq; fshesa dore per dysheme me gomë per nevoja per pastrim; fshesa dore jo 

elektrike për tepihë(çilima); pajisje dore jo elektrike  per pastrim dyshemeje ne formë 

shtrese ngjitese; makina per pastrimin e tepihave; Lecka per ngjiteje per pastrim; fshesa; 

kanta-kanaçe, gjithashtu me  shtresa ose shtojca per kullim , lecka per pastrim  dhe 

instrumente per pastrim; presa per kullim, lecka per pastrim  dhe instrumente per pastrim; 

presa per fshirjen e pluhurit nga rrobat; lecka per pastrim; lecka pwer pastrimin e dritareve; 

lecka per pastrimin e dyshemeve; lecka per pastrimin e enëve;lecka per pastrim ne amvisni; 

shtresa ngjitese per pastrim; shpuza per pastrim; shpuza per pastrim ne amvisni, shpuza per 

pastrim nga materiali i viskozes, leshit ose plastikes; dorashka per pastrimin e pluhurit, 

dorashka per lustrim, dorashka per amvisni dhe  dorashka per kopsht, te gjitha dorashkat e 

lartë permendura  gjithashtu si produkte  per një perdorim; kapese; mbajtese per tharjen e 

rrobave; tharese me kate per tharjen e rrobave  ne formë  mbajtese per tharje rrobash; 

mbajtese per tharje rrobash  duke perfshirë mbeshtjellese mbrojtese perkatese; pajisje per 

kabina dushi  ne formë tharese  per tharje  apo tharje rrobash;shporta per rroba; vaskë per 

pastrim rrobash  dhe kuti  per sapun te destinuara per amvisni; rul ngjites per eliminimin e 

pa pastertive nga ndresat -rrobat; enë per detergjent per pastrimin e rrobave; dërrasa per 

hekurosje;mbulesas per dërrasa per hekurosje; mbeshtjellese per dërrasa per hekurosje; 

brusha tualeti; brusha per rroea;  mbledhese mbeturinash; rroja elektrike dhe prerese per 

eliminimin e pa pastertive nga rrobat; shporta jo meltalike per rrobe; shporta metalike per 

rrobe. 
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22   Litarë; konop; rrjeta per pastrim, përkatësisht, thasë rrjete per pastrimin e rrobave   

24   Dorashka per pastrim si dorashka per pastrimin e trupit; lecka kuzhine   

 

 

 

(111)  28729 

(151)  25/03/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/605 

(591)  kafe, ari, hiri, bardhë, portokalli e 

ndritëshme 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe perpunime mishi,peshk dhe produkte peshku, ushqim tjeter deti ( te 

cilat nuk janë te gjalla)  dhe produkte nga aj ushqim, shpend dhe produkte shpendesh, 

shtazë gjahu dhe produkte nga shtazetb e gjahut, salçiçe dhe produkte nga salçiçet, butak 

dhe guaska ( te cilat nuk janë te gjalla)  dhe produkte te punuara nga ai ushqim, mish, 

peshk, shpend, ekstrakte shtazesh gjahu dhe perime, gjull frutash dhe gjull nga perimet, te 

gjitha produktet e lartëpermendura  ne formë te konservuar, ruajtur, zier, tharë dhe /ose 

ngrirë; fruta dhe perime te konservuara, ziera, thara dhe /ose ngrira, si dhe te thartuara dhe 

/ose embelsuara;  produkte nga peshu I mirë, posaçërisht  Bizmark haring (lloj peshku), 

haring te pergaditura ne rul dhe te thartuara, haring te ferguara, Matjes haringa,  Merluc I zi 

me vaj; salmon i tymosur, file peshku te tymosura, vezë peshku (kavijar), karkalec deti dhe 

gafore ne shllirë dhe/ose salcë;  bajame te perpunuara dhe fruta arrash te perpunuara  dhe 

perzierje e frutave arrore  te te gjitha llojeve, me fruta te thara; vaj dhe yndyrë për ushqim, 

vaj ulliri; paragjella, te cilat kryesisht permbajnë mish dhe/ose peshk  dhe/ose ushqim deti 

dhe/ose shpend dhe /ose shtazë gjahu dhe /ose suxhuk dhe/ose perime dhe/ose fruta dhe 

/ose djath (te perfshirë ne kete klasë); xhelatinë,reçel, marmeladë, pure frutash dhe lyres 

tjerë te embël per sanduiçe (perzierje frutash); sallata me bazë mishi, peshku, shpezesh, 

shtazeve te gjahut suxhukut,frutave te detit,perimeve  dhe /ose frutave ; ushqim I 

menjihereshem  dhe ushqim i ngrirë, disa shujta ose shujtat te cilet ne bazë permbajnë 

mish,peshk, mish shpendesh, mish shtazeve te gjahut, frutave te detit,patate, fruta te 

perpunuara,perime dhe /ose djath (perderisa janë te kyqura ne kete klasë); produkte nga 

patatet e te gjitha llojeve (te perfshirë ne kete klasë), posaçërisht pure patatesh;  te gjitha 

produktet e lartëcekura me prejardhje Italiane.   

30   Sheqer, oriz; drithëra (produkte nga drithërat); musli dhe produkte nga fara (kokrra) e 

plotë; miell dhe produkte nga drithërat, bollgur (griz), thërrime buke, katrorë për 

supa(brumëra); buk dhe produkte te bukes, pergaditje(perzierje) per pjekjen e bukes, 

produkte bukëpjekesish dhe pastiçeresh; embëlsira dhe produkte te embëla, çokollata dhe 

produkte te çokolates, praline (embelsira te mbushura), mallerat e lartëpermendura te cilat 
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permbajnë edhe  zavendesues te sheqerit; perzierje te gatshme per pergaditjen e te gjitha 

llojeve te topthave te brumit; brum i gatshem, posaçërisht brum per toptha buke, brum  i 

ardhur (fryrë me maja buke), brum petë (i t’holluar) ; peeberes per pjekurina, përkatesisht, 

pluhur per pjekurina, tharem, lustrime per kek, lyres,lustrues, mjete per fortesimin e 

kremave, aroma per pjekje dhe vaj per pjekje (perpos vajit eterik), lyres sheqeri (salcë), 

marcipan (masë ne formë gome me ngjyra per dekorim te tortet), masë marcipani, nougat, 

patispanja te pjekura, vanilla dhe sheqer vanile, bishtaja te vaniles; nisheste, trashes te 

salcave; puding, puding pluhur; brumera te te gjitha llojeve, ne formë te gatshme dhe/ose te 

ngrirë; gjellera nga bromi te te gjitha llojeve, ne formë te gatshme dhe/ose ngrirë;salca 

(melmesa), lyres (salcë) per sallata; salcë domatesh (keçap); mustardë; majonez, tartar 

salcë, pesto;krip, uthull;melmesa, ekstrakte melmesash, bimë te thara; aroma, ren  (aroma); 

sallata delicates me bazë brumerash, peta,orizi dhe /ose produkteve nga kokrra e plotë; 

ushqime te gatshme te embëla me bazë brumi,orizi dhe/ose produkteve nga kokkra e plotë, 

posaqërisht pudding orizi, bollguri (griz) puding, krepa,  krepa sheqeri dhe krepa te 

sheqerosur; Shuajta te gatshme, te cilat kryesisht permbajnë oriz, brumera, produkte nga 

kokrra e plotë, produkte bukëpjekesish dhe /ose embëlsira, te cilat gjendet ne raftet e 

ftohura  ose ne formë te ngrira (te cilat perfshihen me kete klasë); pica dhe produkte nga 

picat, lazanje, te cilat gjendet ne raftet e ftohura  ose ne formë te ngrira; te gjitha produktet 

e lartë cekura me prejardhje Italiane.   

31   Fruta dhe perime te freskëta ; bajame te freskëta dhe fruta te arrave  te fresketa  te te 

gjitha llojeve ; te gjitha keto mallerate cekura me prejardhje Italiane   

32   Ujë mineral ,  ujë I gazuar dhe pije tjera  jo alkoolike; pije frutash dhe lengje frutash,  

lengje frutash; lengje nga perimet (picje);  tul frutash ose perimesh (pije te trasha nga frutat 

dhe perimet); shurup dhe preparate tjera per pergaditjen e pijeve;te gjitha produktet e 

cekura me prejardhje Italiane   

33   Pije alkoolike (perpos birrave); verë; verë e gazuar; pije te forta alkoolike (pije); liker 

dhe kokteje te vogla ne limenka; pije te perziera alkoolike; koktele; aperitive; pje te cilat 

permbajnë verë;  preparate alkooli per pergaditjen e pijeve    

 

 

 

(111)  28380 

(151)  07/10/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/611 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bellarom Rocca 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Filter letre për kafe   

30   Kafe; zëvendësues të kafesë; preparate bimore për përdorim si zëvendësues të kafesë; 

zëvendësues të kafesë [kafe artificiale ose preparate bimore për përdorim si formë kafeje]; 

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe 

në qese; përzierje e thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso.   
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(111)  28926 

(151)  26/05/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/613 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bellosan 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produkte ushqimore për kafshët, përfshirë shtesat jo-mjekësorë të ushqimit të 

kafshëve, shtroja për kafshët   

 

 

 

(111)  28856 

(151)  07/04/2022 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/614 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 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)  Ben Bracken 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), veçanërisht uiski   

 

 

 

(111)  28381 

(151)  07/10/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/615 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 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)  Belbake 
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(511) 1   Ëmbëlsues artificiale [preparate kimike].   

2   Ngjyra për ushqim, për përdorim shtëpiak.   

29   Përbërës për pjekje të të gjitha llojeve, të përfshira në këtë klasë, dhe në veçanti fruta të 

ëmbëlsuara, qershi të ëmbëlsuar, rrush të thatë, sulltanas (rrush të thatë të bardhë), lëvozhgë 

të ëmbëlsuar të portokallit, lëvozhgë të ëmbëlsuar të limonit; bajame të përpunuara dhe të 

gjitha llojet frutave arrore; fluska kokosi; mbushje të përgatitur për pjekje, që përbëhen 

kryesisht nga maku (farë e bimës), arra, bajame, fluska kokosi dhe / ose fruta; xhelatinë për 

ushqim; fara të bluara të makut (farë e bimës); lëvorja e frutave dhe / ose frut (mishi) 

frutave citroni për ngrënje, duke përfshirë në formë të tharë ose të dehidratuar; fruta dhe 

bishtajore të ruajtura, të gatuara, të thata dhe të ngrira; përzierje grimtësirash që përmbajnë 

fruta të dehidratuara dhe fruta arrore të përpunuara; patate pure, toptha me patate, duke 

përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në pluhur; perime, të thata, patatina nga 

perimet; salcë kosi e ëmbël, salcë kosi në formë pluhuri [produkte qumështore], salcë kosi 

artificial (zëvendësim për produktet e qumështit); vaj për pjekje.   

30   Miell; sheqer; sheqer frutash; ëmbëlsues natyral; kakao; qull për ngrënje, agjent për 

trashjen e salcës; kokrra elbi ose spelta; qumësht oriz (sutlash); griz dhe puding grizi, 

polenta (drith i bluar), oriz (couscous), bullgur, quinoa te perpunuara (lloj orizi); thërrime 

buke; përbërës të supave në formë të thërrimeve të bukës dhe brumërave, veçanërisht rruaza 

për supë dhe toptha nga  palca e eshtarve; përbërësit për pjekje të të gjitha llojeve, të 

përfshira në këtë klasë, dhe veçanërisht lustrim për torte (shtresë), lustrim nga sheqeri, 

preparate për forcimin e ajkës së rrahur, krem i rrahur (shllag), aroma për torte, sheqer i 

hedhur, marcipan, pastë marcipani, nugat (tanhallve), uafëll të pjekur, vanilja dhe sheqer 

nga vanilja, shkopinj nga vanilja; pluhur për të bërë pudingje dhe ëmbëlsira (deserte); 

mjaltë, melasë; çokollatë dhe produkte të çokollatës, veçanërisht çokollatë e grirë, toping 

nga çokollata (salcë), fletëza, kokrra (granula) dhe fjolla; çokollatë dekoruese dhe artikuj 

nga sheqeri, fondan (krem i butë); tharm buke i presuar dhe i terur; substanca për fryerje 

gjat pjekjes, veçanërisht pluhur për pjekurina, bikarbonat natriumi, krip aromatike, kalium; 

erëza dhe përzierje erëzash; krip; ekstrakt nga frutat citrike për përdorim në formë arome 

për ushqim, përfshirë ato në formë të thara dhe dehidratuara; pjekje të përziera, pasta 

(krem) për ëmbëlsira; pasta (krem) për brumëra; brum, poheraj, dhe përzierjet e produkteve 

të lartëpërmendura; preparate nga drithërat; pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, 

deserte furrash, desert pudingu, derest çokollate, krepa; buk dhe produkte nga buka; biskotë 

e ëmbël; bombon nga sheqeri.   

31   Fara maku (farë e bimës), bajame dhe të gjitha llojet e frutave arrore; drithëra të 

papërpunuara dhe fara për ngrënje, fara luledielli, fara kungulli, përzierje drithërash; fruta 

të freskëta, beblebia   

 

 

 

(111)  28578 

(151)  10/12/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/616 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(540)  Crelando 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 2   Ngjyra, koloritet, boja, llaqe, preparate për ngjyrosje, fletëza metalike, metale në 

formë pluhuri dhe folije metalike për përdorim në punimet me dorë, art dhe punimi me 

maketa (modele).    

6   Folije alumini për përdorim me punë dore.   

8   Vegla dore; vegla dore për përpunimin e drurit, metalit, letres, kartuçit, gurit, plastikes 

ose tekstilit; sharra, sharra për dru, fletëzat e sharres, kornizat e sharres; thika për prerjen e 

mishit, dalta për krijimin e formave; shtërngues me lakesa; gërshërë artizanale, rul për 

prerje, modal (vegla dore).    

11   Fanar nga letra (llampa) dhe paisje lidhëse, të përfshira në këtë klasë.    

14   Gurë të qmueshëm; arka për stoli.    

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.    

17   Unaza prej gome.    

19   Dru për përdorim te zanatlinjët.    

20   Korniza për qëndisje; kuti dhe arka nga druri ose sintetika; i gjith malli i cekur veq për 

qëllime të hobit ose punëdore .   

21   Tjerri dhe litari për përdorim në pëlhurë; mëndafshi për thurje, lesh për harnim, fije për 

thurje, pambuk për thurje; fije somoti nga pëlhure për qepje, fije mëndafshi, fije sintetike; 

stof i lëmuar (kamgarn) ; mëndafsh i tjerrun.    

22   Tjerr, litar; fije druri (rafia); fije bime (sisal), fibra agave; mbetje druri gjatë përpunimit 

dhe lesh druri (pulpa); fije leshi.   

23   Tjerr dhe litar për përdorim në tekstil; mëndafsh për qendisje, lesh për arnim,  fije të 

gërshetuara, fije pambuku për qepje; fije somoti nga pëlura për qepje, fije mëndafshi, fije 

sintetike;  stof i lëmuar (kamgarn); mëndafsh i tjerrun   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

134 

 

24   Fijet e endure dhe produkte tekstili (të përfshira nëkëtë klasë); mbulesa për 

tavolina;dantella dhe qëndisje; fijet e endura me qëndisje të shtypura;  pëlhurë (filc).   

26   Dantela dhe qëndisje, shirita dhe lidhëse; pulla, grepa dhe kopse, gjilpëra; lule 

artificiale; shporta për akcesor për qepje; shirit me grepa dhe lak; paisje për qepje (shtesa 

dekorimi); mallra për zbukurim (përveq fijeve); shirita dhe komplet pulla për përpunim në 

artizanatë.    

28   Lojra, lodra; latra loje; lojra komplet për ndërtim; elemente ndërtimi për lojra dhe 

punimi i maketave (në formen e kompleteve ndërtimore dhe  kutive ndërtimore të cilat 

përmbajnë elementet ndërtimore të cekura) për automjete tokësore, ujore dhe ajrore, anijeve 

kozmike, stacioneve kozmike dhe elementeve të tjera teknologjike me përmasa të mëdhe 

dhe figurave të vogla; maketa të gatshme sikur imitacione të ndërtesav, automjete të mëdha 

dhe figura të vogla; kuarte tematike të cilat përbëhen preg figurave të vogla, imitimi i 

njerëzve, kafshëve dhe ndërtesave.   

 

 

 

(111)  28383 

(151)  07/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/623 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fromello 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte te qumështit; produkte kremi (ajka); lyrese qumështi, posaçërisht lyres 

me bazë qumështi dhe lyres me bazë ajke   

 

 

 

(111)  28384 

(151)  07/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/625 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  GOLDEN HILLS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vaj dhe yndyrë për ushqim; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi   
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(111)  28385 

(151)  07/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/626 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Golden Ball 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell; drithëra dhe produkte nga drithërat; pllaka të mueslit; bukë dhe pjekurina 

të mira.   

 

 

 

(111)  28386 

(151)  07/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/628 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Glenfell 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish i ngrirë dhe konservuar dhe produkte të mishit, përkatesisht, mish dhe 

suxhuk, përpunime mishi, përpunime nga  suxhuku,  salçiçe të vogla të konservuara, 

xhelatinë mishi; pasta mishi, leng mishi, salçiçe, salçiçe të vogëla, suxhuk gjysem të pjekur 

(gjakosur),  suxhuk bolonje (sugjuk), suxhuk i braunschveiger , suxhuk të tymosur,  suxhuk 

bratvurst , suxhuk polak, suxhuk italian, suxhuk të stines se veres, mish viçi bolonje dhe i 

tymosur, suxhuk frankfurti, mish për hamburger,  salçiçe  për hot-dog, muese nga 

mishi,lyrës –salcë me bazë mishi, mish i tymosur dhe kriposur më afat gjysëm 

qëndrueshmërie ( proshutë) , mish derri i tymosur dhe tharë ( slanina), sallamë, mortadella-  

përzierje e mishit të derrit dhe viçit , lekurë nga  mishi i derrit i tymosur dhe i tharë, mish 

gjedhi i pjekur, pashteta më mish gjedhi;  mish viçi; ekstrakte të mishit të gjedhit, mish i 

konservuar dhe zier; shpend të konservuara dhe  ngrira  dhe produkte nga shpendët, 

përkatësisht, pula, gjel deti (çura), pata, salçiçe nga mishi i çurës-gjel detit, salçiçe nga 

mishi  pules dhe salçiçe ngas mishi i patës; mish pule të konservuar dhe zier, mish pate ose 

gjel deti (çure); mues pule, supa toptha nga mishi i pules; çofte të mëdha nga mishi i gjel 

detit –(çurës) 
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(111)  28387 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/629 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Glenalba 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike  (përpos birrës),  posaçërisht pije të forta alkoolike; viski dhe liker 

më bazë të viskit, kryesisht viski i Skotlandes  dhe Liker   më bazë të viskit të Skotlandes,  

të prodhuara në Skotlandë   

 

 

 

(111)  28388 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/630 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Glen Orchy 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije  alkoolike (përpos birrës), posaçërisht verë, Pije të forta alkoolike dhe liker   

 

 

 

(111)  28389 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/631 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  GIULIO PASOTTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike  (përpos birrës), në veçanti verë   
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(111)  28390 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/632 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Gieroy 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; Ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; Pijet me lëng 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera përgaditjën e pijeve   

33   Pije  alkoolike (përpos birrës)   

 

 

 

(111)  28391 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/633 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Gelatelli 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira te ngrira; akullore; jogurt i ngrirë [embelsirë e ngrirë]; sherbet 

[akullore   

 

 

 

(111)  28392 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/634 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Gaztelu 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije të forta alkoolike dhe Liker   
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(111)  28393 

(151)  08/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/635 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Galpo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit  dhe produkte nga qumështi i të gjitha llojeve, posaçërisht 

djathëra   

 

 

 

(111)  28394 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/636 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  G. Bellini 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri, kozmetikë, vajëra esenciale; losione per flokë; mjete për 

pastrimin e dhembëve [pastë, xhelatinë,leng]   

 

 

 

(111)  28395 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/637 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Funny Worms 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe  embëlsira; çokolatë dhe produkte te çokolates; bombone; 

embëlsira; bombone frutash  te gomes dhe rrenjë te embëla embëlsira]; bombone;  duket 

perfsdhirë te gjitha mallerat e lartëpermendura me zavendesime per sheqer   
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(111)  28396 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/638 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fully Nuts 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore   

 

 

 

(111)  28397 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/639 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Frunky 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte qumështi dhe zavendesues per produkte te qumështit; jogurt; fruta te 

perpunuara, këpurdha dhe perime (duke perfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret); fruta te 

pergaditura.   

 

 

 

(111)  28398 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/640 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fruity Temptation 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj,  çajëra frutash, çajëra aromatik frutash   
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(111)  28399 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/641 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fruit-King 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Jogurt; kos; produkte te qumështit, perpos akullores, akullore nga qumështi dhe 

jogurti i ngrirë, te punuar kryesisht nga jogurti, ajka dhe/ose qumështi i tharrtuar (kosi) ; te 

gjitha mallerat e lartëpërmendura gjithashtu me permbajtje frutash dhe shtesa frutash   

 

 

 

(111)  28400 

(151)  11/10/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/642 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FRUITDREAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull per ngrenje   

 

 

 

(111)  28401 

(151)  11/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/648 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  RIVIAN 
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(511) 9   “Ndërfaqe për kompjuterë; programe kompjuterike për dizajnimin e ndërfaqeve 

për përdorues; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me softuer dhe firmuer 

që përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit të ruajtur për 

përdorim në banesa dhe ndërtesa; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me 

softuer dhe firmuer që përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit 

të ruajtur që furnizohet nga apo në një rrjet të energjisë elektrike apo burimet tjera të 

gjenerimit të rrymës elektrike për stabilizimin dhe plotësimin e kërkesave për elektricitet 

dhe qëllimet e përdorimit; softuer kompjuterik për monitorimin, optimizimin, dhe 

rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në dhe nga aparate të tilla të 

lidhura pa tela e që operojnë me bateri elektrike; bateri për furnizimin me rrymë elektrike të 

motorrëve për automjete elektrike; konektorë të rrymës elektrike që montohen në muri për 

mbushjen e automjeteve elektrike; priza mobile për konektorë të rrymës elektrike për 

mbushjen e automjeteve elektrike; softuer i shkarkueshëm në natyrën e aplikacioneve 

mobile për monitorimin e mbushjes më rrymë dhe statusin e automjeteve dhe kontrollit nga 

distanca të veturave; softuer i shkarkueshëm në natyrën e softuerit të sistemit operativ të 

automjeteve; aparate navigimi për automjete [kompjuterë në tabelë dirigjimi]; lokalizues të 

automjeteve dhe pajisje rikthimi të programuara për të përdorë sistemin global të navigimit 

(GPS) dhe telekomunikimet celulare; radio për automjete; alarme kundër vjedhjeve; 

mbushës të baterive për përdorim me bateri të automjeteve; kontrolle të lundrimit (udhëtim 

me shpejtësi konstante) për vetura motorike; pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht 

vibrim elektronik, monitorë të dridhjes, lëvizjes, këndit, temperaturës dhe voltazhës; pajisje 

të sigurisë së veturës, gjegjësisht sistem të montuar vëzhgimi automjetesh që përbëhet nga 

kamera dhe monitorë për ekspozimin dhe eliminimin e këndëve të vdekura në dy anët e 

veturës; transresiverë pa tela më teknologji të grumbullimit dhe shfaqjes për statusin dhe 

përcjelljen e gjitha llojeve të automjeteve në mjedise lokale; bateri, elektrike për automjete; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht monitorë elektronik të shtypjes së gomave; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht senzorë dhe kamera për vozitje mbrapsht; 

njësi për balansimin e gomave për automjete tokësore; sisteme të hyrjes pa çelës dhe 

sisteme të ndezjes pa çelës për automjete që përbëhen nga mikroprocesorë, pranues 

elektronik te sinjalit, dhe pullë çelësi me transponder elektronik të sinjalist; matës të 

shpejtësisë për automjete; detektorë të objekteve të radarit për përdorim në automjete; 

sensorë të GPS të montuar në automjete për përcaktimin e shkallës së lëvizjës për një 

automjet; mbushës të baterive të telefonave celularë për përodrim në automjete; pjesë të 

motorit të automjeteve, gjegjësisht termostate; pajisje audio për automjete, gjegjësisht 

sisteme stereo, altoparlante, përforcues, stabilizatorë, mbikalime dhe shtëpiza për 

altoparlantë; porte USB për mbushje për përdorim në automjete; dry elektrikë për 

automjete; kamera të retrovizoreve për automjete; kontrolle të klimës së automjeteve; 

kontrollorë pa tela për monitorimin dhe kontrollimin nga distanca të funksionit dhe statusit 

të pajisjeve dhe sistemeve tjera elektrike, dhe mekanike, gjegjësisht baterive, sigurisë, 

ndriçimit, dhe sistemeve të përcjelljes dhe sigurisë; startues të kontrollit nga distanca për 

automjete; sisteme të lokalizimit, përcjelljes dhe sigurisë së automjeteve që përbëhen nga 

antena dhe radio transmetues që vendosenë në automjet; regullatorë të voltazhës në 

automjete; pajisje audio për automjete, gjegjësisht altoparlante për audio sisteme të 

automjeteve; instrumente navigimi për automjete [kompjuterë të montuar]; konektorë 

elektrik për lidhje të automjeteve motorike me rimorkio të tyre; bateri për automjete; 

aparate elektrike, gjegjësisht, stacione mbushëse për mbushje të automjeteve elektrike; 
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analizatorë të kompjuterizuar të motorit të automjeteve; kabllo vazhduese për përdorim me 

automjete; adapterë të rrymës për përdorim me automjete; kabllo elektrike për përdorim me 

automjete; akumulatorë, elektrik për automjete; termostate për automjete; indikatorë 

automatik të shtypjes së ulët në goma të automjeteve; incizues të kilometrazhës për 

automjete; telekomandë për operimin e alarmeve të automjeteve.”   

12   “Automjete tokësore dhe pjesë e pajisje për to, gjegjësisht pjesë strukturore dhe 

komponentë të ingranazheve në natyrën e motorëve elektrik, kuti të shpejtësive dhe 

boshteve; shasi të automjeteve motorike; rrjete të valixheve për automjete; mbulesa të 

përshtatura për automjete; zingjirë kundër rrëshqitjes për automjete; arnë për riparimin e 

gomave të automjeteve; pompa për fryrje të gomave të automjeteve; zbukurime të 

brendësisë së automjeteve; veshje të brendësisë së automjeteve; brendësi të përshtatura më 

lëkurë për automjete; korniza për tabela regjistrimi; mbajtëse për tabela regjistrimi; tapiceri 

për automjete; automjete elektrike tokësore; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht 

motorë; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht pasqyra retrovizore, fshesa të xhamit të 

përparmë dhe dera të pasme; automjete me përformansë të lartë plotësisht me bateri 

elektrike; ulëse të automjeteve; qendra të rrotave të automjeteve; rrota të automjeteve; 

tapiceri, mbulesa të përshtatura për automjete; timona për automjete; motorë për automjete 

tokësore; raft tavani, amortizatorë, susta, shkopinj stabilizues, dhe varëse, të gjitha për 

automjete; panele zbukurimi për shasi të automjeteve; kaliper të frenave për automjete 

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 

automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

për automjete; pjesë automjetesh, gjegjësisht zorrë të drejtimit të energjisë; simbole për 

automjete; jastëk për ulëse të automjeteve; montime të nyjave të rrovave të automjeteve; 

bartëse të skijave për automjete; pasqyre për automjete, gjegjësisht retrovizore; ingranazhe 

për ecje mbrapa për automjete tokësore; grepa të dizajnuar posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë të automjeteve; xhama të përparmë të automjeteve; 

pajisje kundër vjedhjeve për automjete; goma për automjete; tuba të gomave për automjete; 

inflator të gomave; pjesë plastike për automjete, gjegjësisht zbukurime dhe mbrojtëse 

plastike të nxjerrura për pjesë të jashtme dhe brendshme të automjeteve; automjete 

tokësore, gjegjësisht vetura elektrike, kamionë dhe xhipa; mbulesa gjysëm të përshtatura 

për automjete; kompresorë ajri për frena të automjeteve tokësore; cilindra të ajrit për frena 

të automjeteve tokësore; kofano të automjeteve; shasi për automjete motorike; mbrojtëse të 

ulësve të automjeteve; pjëse riparimi strukturore për kamionë dhe automjete tjera motorike; 

mekanizma të ingranazheve të automjeteve që përbëhen nga friksioni, transmisioni, boshti i 

makinës, dhe diferenciali; mbulesat e epërme të transmisionit për automjete tokësore; 

pllaka instalimi të transmisionit për automjete tokësore; kuti transmisioni për automjete 

tokësore; shufër tërheqëse për automjete; kapak kundër baltës për automjete; shkallë për 

bashkëlidhje në automjete tokësore; shufra për tërheqje të automjeteve; kapakë të rrotave të 

automjeteve dhe pjesë strukturore për to; automjete për gjitha terrenet (ATV); sensorë për 

automjete tokësore, gjegjësisht, sensorë të çiftit të rrotullimit të energjisë elektrike, që 

shiten si komponentë të sistemit të drejtimit të energjisë; kapak të rrotave të automjeteve; 

kuti të ingranazhë për automjete tokësore; frena për automjete; shasi të automjeteve; 

transmisione për automjete tokësore; pjesë të automjeteve, gjegjësisht xhama kundër diellit 

për xhamin e përparmë; pjesë të automjeteve, gjegjësisht ballike kundër diellit; pjesë të 

automjeteve, gjegjësisht degëve të rrotave që sillen bosh; pjesë të automjeteve, gjegjësisht 

nyje të sferave; pjesë të automjeteve, gjegjësisht traversë varëse; pjesë të automjeteve, 
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gjegjësisht nyje lidhëse të shpejtësisë konstante; ndalesa të valvulave për goma të 

automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht diferenciale; mburoja të kofanos si 

pjesë strukturore të automjeteve; boshte të makinave për automjete tokësore; linja të 

frenave për automjete; cilindër frenash për automjete tokësore; kaliperë frenash për 

automjete tokësore; pjesë varëse për automjete tokësore, gjegjëisht fletë të sustave; pjesë 

suspensioni për automjete tokësore, gjegjësisht susta me spirale; fshesa të xhamit të 

përparmë për automjete; qarqe hidraulike për automjete; pjesë suspensioni për automjete 

tokësore, gjegjësisht barazues; veshje të brendshme të përshtatura me lëkurë për automjete; 

shtresa të disqeve frenuese për automjete; mbajtëse të gotave për përdorim në automjete; 

transmisione për automjete tokësore dhe pjesë zëvëndësimi të tyre; rripa për transmisione 

për automjete tokësore; sisteme suspensioni për automjete tokësore; kushineta të rrotave 

për automjete tokësore; dritare xhami për automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; 

harduer frenash për automjete; rafte të bicikletave për automjete; komplete të portbagazhit 

të boshtit për përdorim me automjete tokësore; kushineta të bushtit për automjete tokësore; 

disqe frenash për automjete tokësore; kontejnerë që vendosen në rafte tavani për automjete 

tokësore; automjete të shërbimeve sportive; jastëk ajri (airbag) për automjete; dritare të 

automjeteve; rripa të sigurisë për përdorim në automjete; valvula për goma të automjeteve; 

sirena për automjete; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht rripa transmisioni; friksione 

për automjete tokësore; mbulesa të përshtatura për vetura dhe kamione për qëllime të 

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 

për përdorim në automjete për parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të 

vozitjes për automjete tokësore; aksesorë e pjesë reserve për automobila, gjegjësisht çanta 

organizimi për vetura, rrjeta dhe tabake që janë posaçërisht të përshtatur për përdorim në 

automjete; rripa të sigurisë për ulëse të automjeteve; rrjeta të valixheve për automjete; 

shtresa frenash për automjete tokësore; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht boshte; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht ingranazhe; pjesë metali për automjete, 

gjegjësisht veshje dekorative nga metali për pjesë të brendshme dhe jashtme të 

automjeteve; automjete elektrike, gjegjësisht vetura, kamione dhe xhipa; biçikleta; alarme 

të paralajmërimit për ecje mbrapsht për automjete; disqe të rrotave për automjete; dry 

eletrik për automjete motorike; sisteme të alarmit për automjete motorike; njësi drejtimi për 

automjete tokësore dhe pjesë për to; spojlerë për automjete; pjesë për këmbë në anën e 

jashtme të automjeteve; jastëk ajri (airbag); amortizatorë për automjete; parakolp për 

automobila; rafte tavani të automjeteve për ngarkesa si dhe bartëse të valixheve; mbulesa të 

përshtatura të automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve 

tokësore, gjegjësisht parafango; pjesë të automjeteve, gjegjësisht amortizatorë; dyer për 

automjete; leva për sinjale të kthesave për automjete; mbulesa të kapakut të benzinës për 

automjete tokësore; kapak të pllakave të regjistrimit për automjete; panele të dyerve për 

automjete.”   

 

 

 

(111)  29493 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/651 

(540)   
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(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   “Kokrra të kafes të pjekura dhe të papjekura; kapsula kafe dhe bishtaja kafe; kafe 

artificale; sheqer, ëmbëlsira çokollade; çokolladë; çaj.” 

   

 

 

(111)  28778 

(151)  30/03/2022 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/652 

(732)  PIERREL S.P.A. Strada Statale Appia 

7 BIS, 46/48 81043 – CAPUA (CE), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  PIERREL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, ilaçe me emra të markës (ang.: proprietary medicines), 

produkte zooteknike, veterinare dhe sanitare; shiringa të mbushura për qëllime mjekësore 

(që përmbajnë farmaceutikë); anestetikë dentare   

 

 

 

(111)  28402 

(151)  11/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/653 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cremosano 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produkte nga qumështi; produkte qumështi; dhallë, qumësht I 

kondenzuar, ajkë, ajkë e freskët; jogurt, produkte nga jogurti; pije me jogurt; produkte nga 

jogurti me pemë; kvark (lloj ajke), produkte nga kvarku (lloj ajke); produkte nga kvarku me 

pemë; pije të cilat kryesisht kanë përbërjen e qumështit; ëmbëlsira të cilat kryesisht kanë 

përbërjen nga produktet e qumështit, jogurtit ose kvarku; grimsina të cilat kryesisht kanë 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

145 

 

përbërje nga qumështi, jogurti dhe kvarku; të gjitha produktet e lartëpërmendura përveq 

dhjathit dhe produkteve nga djathi   

 

 

 

(111)  28403 

(151)  11/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/654 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Crispy Break 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira, patispanja me keks, patispanja të mbushura; biskota, 

kuleq, çokolatë, produkte çokolate, praline, ëmbëlsira nga sheqeri;duke përfshirë produktet 

e cekura më lartë me zëvendësues sheqeri.   

 

 

 

(111)  28404 

(151)  11/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/655 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 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)  Biscino 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira, produkte bukëpjekësish, biskota; përfshirë të gjitha 

produktet e lartpërmendura me çokollatë dhe / ose zëvendësues të sheqerit; produkte 

çokollate.   

 

 

 

(111)  28405 

(151)  11/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/656 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(540)  Golden Sun 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   Yndyrna për ushqim, vajra për ushqim.   

30   Oriz, miell   

 

 

 

(111)  28436 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/657 

(732)  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)  Goldessa 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produktet e qumështit, veçanërisht djath.   

 

 

 

(111)  28408 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/658 

(732)  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)  Creme Goldessa 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendët dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të ziera; xhelatinë, reçel; vezë, qumësht dhe produkte qumështi, 

përkatësisht djath, gjalpë, ajkë, akullore,jogurt, jogurt të ngrirë, qumësht të thartë- kos, 

vajra dhe yndyrna të ngrënshëme, salcë për sallatë; mish, peshk, fruta dhe perime të 

konservuara; djath i fortë, djathë i butë dhe djath krem; produkte te djathit  per lyerje te 

pergaditur nga djathi per lyerje me shtesa aditivi te cilat ndikojnë ne shije sië është peshku, 

mishi dhe produktet e sallamit, përfshirë edhe perimet, frutat, erëzat,bimet ( barishtet)  dhe 

esencat   

30   lyrje (salca) për sallata   
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(111)  28409 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/659 

(732)  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)  Goldfield 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; produktet e duhanit, në veçanti cigare; letra cigaresh, tuba cigaresh; 

Artikujt e duhanpirësve, përkatësisht kuti metalike  të duhanit, cigare dhe mbajtëse cigaresh 

(kamish),cigare dhe  kuti cigaresh , take tuke, asnjë prej mallrave të lartpërmendur nuk janë 

të metaleve të çmuar ose legurave  të tyre ose të mveshura me to, mbajtese (baza) të tubave, 

pastruesit e tubave, preres duhani, tuba, shkrepëse, pajisje xhepi për mbeshtjellëjen e 

cigareve, filtra per cigare; çakmak    

 

 

 

(111)  28410 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/660 

(732)  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)  Goldhauch 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës)   

 

 

 

(111)  28411 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/661 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(540)  Goldpress 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 34   Produkte të duhanit, veçanërisht cigare   

 

 

 

(111)  28412 

(151)  19/10/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/662 

(732)  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)  Goodshot 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); Liker bimor.   

 

 

 

(111)  28413 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/663 

(732)  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)  Goody 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte nga drithërat; drithëra, posaçërisht drithëra te thara ( kornfleks) si 

ushqim dietik, muesli(muesli" është një përzierje e lirshme e tërshërës të mbështjellë 

kryesisht ose lule misri së bashku me copa të ndryshme frutash të thata, arra dhe fara), 

pllaka muesli ; perfshirë te gjitha mallërat e lartëpermendura me shtojca frutash   

 

 

 

(111)  28414 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(540)  Goody Cao 
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(210)  KS/M/ 2020/664 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Preparate për përgaditjen e  pijeve te  qumështit (në të cilat qumështi është 

mbizotërues)   

30   Preparate për pergaditjen e pijeve me bazë kakaos, çokolate,  dhe pije qumështi me 

çokolatë; produkte nga drithërat   

 

 

 

(111)  28415 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/665 

(732)  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)  Grafenwalder 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra.   

 

 

 

(111)  28416 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/666 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 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)  Biscuit Bini's 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira, brum për kuleç të ëmbël – kek, biskota të mbushura   
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(111)  28417 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/667 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 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)  Bissimo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira, kuleç të ëmbël – kek, puding në formë sfungjeri, kuleç 

të vegjël të ëmbël dhe biskota; të gjitha produktet e lartpërmendura, përfshirë ato të lyera 

me çokollatë; produkte çokollate.   

 

 

 

(111)  28418 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/668 

(732)  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)  Grandiol 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Plehra, plehra të lëngshëm, pleh në shkopinj; Produkte kimike për zhdukjen e 

sëmundjeve të bimëve, mjete nxitëse për rritjen e bimëve, mjete për forcues të bimëve, 

lëndë ushqyese  për bimë; dheu i kompostuar, dhe për lule, malç (një material si gjethet e 

kalbura, lëvore, ose plehra, që përhapet rreth ose mbi një bimë për të pasuruar ose izoluar 

dheun) , perdoret si pleh (nëse përfshihen në këtë klasë); Të gjitha produktet e 

lartpërmendura vetem per  konsumatorët e fundit   

5   Produkte për shkatërrimin e dëmtuesve të kafshëve; Fungicide, herbicide; Përgatitjet për 

heqjen e algave   

21   Enë, shporta dhe kuti lulesh prej plastike, druri, tapë, kallami, rogozi(  bimë ujore 

shumëvjeçare  te cilat rriten ne moçale ,. ose shkurre; Enë, shporta dhe kuti për bimë prej 

plastike, druri, tapë, kallami, rogozi ose shkurre; Enë, shporta dhe kuti për lule dhe bimë 

prej guri, qelqi ose porcelani; Enë qeramike për lule dhe bimë; Produkjte qelqi, enë 

porcelain dhe qeramike  te cilat nuk janë te perfshira ne klaset tjera.   

31   Produkte dhe drithëra kopshtare dhe pyjore dhe fara ; farapër bari, fara të barit; fara, 

bimë dhe lule natyrale ;  lloj lulesh ( qe mbjellen me frut si patate psh. Zambaket); bimë të 

mbjella; bukete me lule të thata, aranzhime me lule të thata për qëllime dekorative; tufa me 
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bar te njomë për qëllime dekorative; tufa (buketa) me lule të thata dhe bimë për qëllime 

dekorative.   

 

 

 

(111)  28419 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/669 

(732)  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)  Grandseigneur 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  28420 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/670 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 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)  Black Moon 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe produkte ëmbëltoresh; pjekurina, kuleç të ëmbël – kek, madlena 

(biskota franqeze), biskota të mbushura me fruta dhe çokollatë   

 

 

 

(111)  28421 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/671 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

, DE 

(540)  Bitterol 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës)   

 

 

 

(111)  28422 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/672 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Blu Moon 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; djath.   

 

 

 

(111)  28423 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/673 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bodega 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe produkte të cilat rrjedhin nga duhani; puro të holla; produkte për 

duhan pirës; kavanoz për duhan, mbajtës për puro dhe cigare, kutia për puro dhe cigare, 

tavëll, mbajtës për llulla, pastrues për llulla të duhanit, prerës për puro, tuba, shkrepsa, 

pajisje xhepi për mbështjelljen e cigareve, letër për cigare, tub për cigare me ose pa filter, 

filtera për cigare; çibrit   

 

 

 

(111)  28424 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(540)  Boğazin kalbi Raki 
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(210)  KS/M/ 2020/674 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); pije të forta alkoolike [lëngje]   

 

 

 

(111)  28425 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/675 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Boneau 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike të përfshira në këtë klasë; ujë, ujë mineral dhe i gazuar; ujë me 

shije; limonadë; pije të gazuara.   

 

 

 

(111)  28426 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/676 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BOTTE DEI CONTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht vera.   

 

 

 

(111)  28427 

(151)  19/10/2021 

(181)  27/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/677 

(540)  Burg Schöneck 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  28428 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/680 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bylinovka 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  28429 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/681 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Camaro 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Thika, piruj, lugë; qelës i kanaqeve (joekeltrik), thika për vezë (joelektrik), thika 

për perime, sopata, prerës për feta për djath (joelektrik), dana për arra, prerës për pica 

(joelektrike), gërshërë, mbajtëse (aparat kuzhine).   

21   Paisje, tenxhere dhe enë për përdorim në amvisri dhe kuzhinë; tenxhere dhe enë 

kuzhine për zierje, tenxhere, tigan për fërgim, tigan i thellë, shkopinj për mish; kallëp për 

pjekjen e kuleqëve, kallëp për pjekje, enë për sufle, enë për kube akulli; enë;lugë për 

përzierje (aparat kuzhine), lopata kuzhine, kullojsa (paisje shtëpiake), sita (aparat shtëpiak) 

tëhollues, garuzhdë në formë luge, lopatëza për shërbim për torte, gypa, enë për tharjen e 

sallates, kruese (aparat kuzhine), enë për fill dhe lyerje për përdorim në kuzhinë, lopatëza të 

vogla për përdorim me ushqim, lopatëza për akullore, garuzhda, rende dhe prerës (paisje 
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shtëpiake), prerëse për hudra (paisje shtëpiake), nxjerrës i tapave, qelës për hapjen e 

shisheve, aparate të kuzhinës për bluarje për përdorim shtëpiak (joelektrik), aparate pë 

përzierje (joelektrike), aparate për shtrydhjen e frutave (joelektrik); dërras për prerje për 

përdorim në kuzhinë; dërrasa për prerjen e bukes, kuti për bukë, shporta për bukë; enë për 

gjalpë, mbulesë (kapak) për gjalpë; shërbyes për shtëpi; qëndrues për thika (e zbrazët); enë 

për krip dhe biber, mulli për krip dhe biber (dore); mulli për kafe (dore); enë për zierjen e 

kafes (joelektrik); enë kuzhine (joelektrik); enë xhami, porcelain dhe produkte çeramike (të 

përfshira në këtë klasë), enë për pije dhe gota, shishe për ujë, bokall, bokall (shishe për 

pije), gota për vezë; shtresa (përveq mbulesave për tavolina të punuara prej letre). 

 

 

 

 

(111)  28430 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/682 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Captain Rondo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira, pjekurina dhe ëmbëlsira me çokolladë, pjekurina 

çokollade.   

 

 

 

(111)  28431 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/683 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Hachón 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (perpos birrave); verë   

 

 

 

(111)  28432 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(540)  Hampstead 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

156 

 

(210)  KS/M/ 2020/684 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (perpos birres), perkatesisht gjin   

 

 

 

(111)  28433 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/685 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Harvest Basket 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Topa kineze nga patateja; petulla (llokuma) me patate; sallatë me patate; pure  

nga patateja;grimësira nga  patatet; fjolla te thekura nga patatet; produkte gjysem te pjekura 

te patateve; krepa te patates; patate të mbushura me levore; patate të përpunuara; patate të 

konservuara; petulla patatesh të bluara; grimësira me bazë patate; rosti (patate të bluara të 

skuqura në vaj të nxehtë); ushqimi i gatshme që përbëhet kryesisht nga fruta ose perime të 

konservuara thara,   të thata, të ziera, ftohura ose ngrira, në veçanti të patateve; fruta dhe 

perime të konservuara  të thata, të ziera, te ftohura  dhe të ngrira   

30   Miell patatesh; grimesira nga mielli i patates; embelsira me miell patatesh; ushqim i 

gatëshem  i njelmët i punuar nga mielli i patates.   

 

 

 

(111)  28434 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/686 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Hatherwood 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojcave ushqyese të kafshëve, përkatësisht shtesave dietike jo-mjekësore për 
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kafshët; shtesa dietike që nuk janë përshtatur për përdorim mjekësor   

29   Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu, përfshirë mallrat e lartpërmendura në formën e 

ngrirë; produktet e mishit dhe delikatesat; ekstrakte mishi; guaska; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të ziera, përfshirë edhe mallrat e sipërpërmendur në formën e 

ëmbël dhe / ose turshi; xhelatinë;  reçel, marmeladë, komposto dhe lyerje të ëmbëla bazuar 

në fruta, perime, frute te arrave ose produkteve të qumështit; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi, gjalpë, djathë, qumësht të freskët, qumësht me afat te gjatë qendrueshmerie, ajkë, 

jogurt, qumësht të thartuar-kos, qumësht pluhur për qëllime ushqyese,  deserte nga jogurti, 

kosi dhe ajka; mish, salcice, peshk, fruta dhe perime të konservuara; fruta te arrave të 

përpunuara; vajra dhe yndyrna per ushqim; ushqime të gatëshme që përbëhen kryesisht nga 

mishi, peshku, shpendët, kafshë gjahu, guaska, vezët, perimet, frutat dhe / ose produktet e 

qumështit; ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët, kafshë 

gjahu, guaskat, vezët, perimet, frutat dhe / ose produktet e qumështit; ushqim dietik, jo i 

përshtatur për përdorim mjekësor, i përfshirë në këtë klasë.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes; miell dhe produkte 

te punuara nga drithërat,  drithëra, muesli dhe produkte nga mielli integral; brumëra 

ushqyese; kafe, çaj, kakao  dhe pije çokolate; kae dhe kakao pro rodukte per perpunimin e  

e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; aroma per ushqim; bukë dhe pjekurina; embëlsira, 

embelsira dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharem buke, pluhur per 

pjekurina (fryrje), nisheste per ushqim; krip; mustardë; majonez,  salcë domatesh (keçap); 

uthull, salca (melmesa), lyrje – salcë per sallata; melmesa, ekstrakte melmesash, bimë te 

thara; gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, peta, 

oriz, bukë, pjekurina dhe/ose embëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht perbehet prej  

dritherave, brumerave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose embëlsirat;  gjëra 

ushqimore (zarzavate) dietale ushqyese, të cilat nuk janë të pershtatura për përdorim ne 

mjekësi, te cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, 

oriz, bukë, pjekurina dhe /ose embëlsira; ushqim dietal, I cili nuk është I përshtatur për 

përdorim ne mjekësi, I përfshirë ne ketë klasë.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave [fruta]; fara, bimë natyrale dhe lule; 

barishte(bimë) të thata; ushqim për kafshë;  shtroja per  kafshë.   

32   Birrë; birrë jo-alkoolike; birrë dietale; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për përgaditjën e 

pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave), verëra, pije te forta alkoolike (pije alkoolike) dhe liker, 

si dhe pije alkoolike të përziera me qumësht, kokteje dhe aperitivë të bazuara në pije 

alkoolike dhe verë; pije që përmbajnë verë; përgatitjet për përgatitjen e pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  28435 

(151)  19/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/691 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

(540)  CASALE AI CAMPI 
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33   Pije alkoolime (përveq birrës), posaqërisht vera.   

 

 

 

(111)  28437 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/693 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Heilbronner 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Paletë transporti, tërësisht ose pjesërisht, prej metali; paletë  për një ose me shumë 

perdorime, tërësisht ose pjesërisht, prej metali, për transportin, ruajtjen –magazinimin dhe 

ekspozimin e mallrave.   

20   Paleta transportuese, nga druri ose plastika; ; paletë  për një ose me shum perdorime, 

nga druri ose plastika,per  transport,  magazinim dhe ekspozim te mallit.   

39   Logjistika e transportit, magazinimi-ruajtja.   

 

 

 

(111)  28438 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/694 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Hearts Desire 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çajëra frutash, çajëra me aromë.   

 

 

 

(111)  28439 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/695 

(540)  Inferno 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 5   Ushqim për foshnje; shtesa ushqimore; shtesa minerale ushqimore; shtesa 

ushqimore të cilat përmbajnë vitamina   

29   Mish dhe perpunime të mishit, peshk dhe produkte peshku, fruta tjera te detit (jo të 

gjalla) dhe produkte nga ai ushqim, shpend dhe produkte nga shpendet, shtazë gjahu dhe 

produkte nga shtazet e gjahut, suxhuk dhe produkte te mishit të tharë, guaska ( jo te gjalla) 

dhe produkte nga to, ekstrakte mishi, peshku, shpendeve, shtazë gjahu dhe perime, fruta 

dhe perime,  duke perfshirë ne formë të thartuar  ne te embël dhe /ose ne salcë te thartuar  

dhe/ose te grira   dhe/ose ne formë sallate, tul frutash, produkte nga patatet e të gjitha 

llojeve, perpos preparative  per miell patatesh dhe qullë nga patatet  ( te perfshirë ne kete 

klasë), rriska patatesh; te gjitha produktet e lartëpërmendura  e cila përfshinë edhe mallin e 

cekur  ne formë të ruajtur (prezervuar), konzervuar, zier, tharë dhe/ose ngrirë; arra te 

perpunuara,  fruta arrash te caktuara te perpunuara, duke përfshirë edhe ato me fruta te 

thara; xhelatinë; reçel, marmeladë, pure frutash dhe lyres tjerë të embël me bazë frutash dhe 

perimesh (te perfshirë ne ketë klasë); vezë, qumësht dhe produkte te qumështit, gjalpë, 

djath, produkte te djathit, ajkë, jogurt, kvark djath (kvark është një lloj djathi kremë  pa 

yndyrë me pak kalori/  ose jogurt i trashë  ka preardhje nga Gjermania dhe Austria); 

Qumësht pluhur për ushqim, deserte nga jogurti, kvark djath, ajkë, qumësht dhe /ose fruta; 

vaj dhe yndyrë për ushqim; supa, lëng mishi dhe speca te mbushur, duke përfshirë edhe 

ushqimin e gatshem; salata me mish, peshk, shpend, shtazë gjahu, suxhuk, fruta te detit,  

me bazë perimesh dhe /ose frutash; lyrese-salca me bazë qumështi, jogurti, djathi ose 

qumështi te thartuar-kosi; patatina nga patatet, shkopa nga patatet;  shujta te pergaditura 

(gatshme) dhe ushqim I ngrirë e cila kryesisht perbehet prej  ose ne teresi nga mishi, 

peshku, shpendet, shtazë gjahu, frutat e detit, patateve, frutave te pergaditura, perimeve 

dhe/ose djathi  (te perfshirë me kete klasë); substance dietale  dhe ushqim per perdorim jo 

ne mjekësi, e cila kryesisht përbehet  opse ne teresi prej  mallërave te lartëcekura me lartë ( 

te perfshirë me kete klasë).   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes;  iell dhe produkte 

nga drithërat, drithëra, muesli dhe produkte integrale; kafe, çaj, kakao  dhe pije nga 

çokolata; preparate nga kafeja dhe kakao per  përgaditjen e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike, aroma per zarzavate; bukë, pjekurina te embëla  dhe produkte embëlsirash, 

embëlsira (duke përfshirë edhe ato te pergaditura me zavendesues per sheqer), çokolata dhe 

produkte nga çokolata, çokolata te mbushura (praline), akull; puding; mjaltë, melasë; 

tharem, pluhur për pjekurina , nisheste për ushqimkripo, mustardë; majonez, salcë 

domatesh (keçap); tul nga perimet, uthull, salca ( shtesa ushqimi), lyres-salcë për sallata, 

salca dhe lyrje; melmesa, ekstrakte melmesash, barishte-bimë të thara; pica dhe produkte 

nga picat, brumëra, duke përfshirë edhe ato të përgaditura dhe /ose ngrira; senduiçe, bukë 

ne formë topthash dhe  bagete (bukë te vogla te zgjatura); senduiçe; sushi; shujta te 

pergaditura dhe  ushqim I ngrirë, e cila përbehet kryesisht ose ne veçanti prej  produkteve 

integrale, pjekurina te embëla, produkte embëlsirash, brumëra dhe /ose oriz (I përfshirë me 

kete klasë);  substance dhe ushqim dietal, për përdorim jo mjekësorë, e cila kryesisht ose ne 
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veçanti përbehet nga mallërat e përmendura me lartë (të përfshirë me kete klasë).   

31   Fruta dhe perime te freskëta; fruta te arrave.   

32   Birra; birra jo alkoolike,birra me kalori te ulët; pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; 

ujë mineral dhe I gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije me bazë frutash dhe lengje frutash, 

lengje frutash; lengje nga perimet [pije]; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjan e 

pijeve   

33    Pije alkoolike (përpos birres),te përfshira me kete klasë, verë, pije te forta alkoolike 

dhe liker dhe pije te perziera alkoolike, koktel dhe aperitiv me bazë te pijeve te forta  ose 

verës;  pije te cilat përmbajnë verë; preparate  alkooli për përgaditjën e pijeve 

   

 

 

(111)  28440 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/696 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  It’s chickenlicious! 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; pula; ushqime të bazuara në mish; ushqime të përgatitura-gatshme 

[kryesisht] të pulës; copa pule të skuqura (ferguara); salca salca të bazuara në qumësht; 

salcat e djathit   

30   Salcat e  njelmëta, chutneys(një krem për erëza e bërë nga fruta ose perime me uthull, 

erëza dhe sheqer, me origjinë nga India.) dhe pasta (aditivët e ushqimit); salcat për mish  

pule; salcë e ëmbël e kripur; lyres –salca ushqimi [salcat]; salcë domatesh (keçap); 

majonezë; salcë kerri.   

 

 

 

(111)  28441 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/697 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Castelgy 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolime (përveq birrës).   
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(111)  29220 

(151)  20/07/2022 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/698 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cepa Lebrel 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë, verëra të gazuara, koktej të cilët përmbajnë verë.   

 

 

 

(111)  29213 

(151)  20/07/2022 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/699 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Caveneta 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), posaçërisht pije të forta alkoolike.   

 

 

 

(111)  28442 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/700 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Italiamo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte te mishit,peshk dhe produkte peshku, shpend dhe produkte 

nga shpendet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, suxhuk dhe produkte nga 

mishi i tharë; guaska, jo te gjalla, produkte nga guaskat, jo te gjalla, ushqim deti, jo i gjallë , 

produkte nga ushqimi I detit, jo te gjalla, ekstrakte mishi, peshku, shpezesh, shtazesh gjahu, 

guaskave, frutave dhe perimeve,  tul frutash dhe perimesh, produkte te ndryshme nga 
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patateja te perfshira ne kete klasë, duke përfshirë te gjitha mallërat e permendura me lartë 

ne formë te ruajtur ( prezervuar), konservuar, zier, tharë ose ngrirë; fruta dhe perime te 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera, përfshirë të gjitha mallërat e lartëpërmendura nme 

salcë te thartuara me te embël dhe /ose  ne salcë te thartuar;  specialitete peshku, 

posaçërisht harengë (lloj peshku i vogel) e thartuar, harenga te gjalla te mbeshtjellura te 

thartuara, harenga te ferguara, file harenge te marinuara, merluc i zi  ne vaj, salmon I 

tymosur, file peshku te tymosura, vezë peshku (kavijar), karkaleca deti dhe gaforre te 

marinuara dhe /ose me salcë; xhelatinë; reçel, marmeladë, pure frutash, lyerje te embëla  

nga frutat dhe perimet, lyerje të embëla nga frutat e arrave; vezë, qumësht dhe produkte nga 

qumështi, gjalpë,djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kvark djath (kvark është lloj kreme 

e djathit pa yndyrë ose jogurtit te trashë ), qumësht pluhur për ushqim, deserte nga frutat, 

frutat e arrave, jogurti, kvark djathi dhe /ose ajka; bajame dhe arra te përpunuara, perzierje 

e frutave te arrave, perzierje (miks) e te gjitha llojeve te frutave te arrave te përziera edhe 

me fruta te thara; vaj dhe yndyrë për ushqim; vaj ulliri; antipasta si paragjellë, te cilat 

kryesisht përbehen prej  mishi dhe/ose peshku  dhe /ose frutave te detit dhe/ose shpendeve 

dhe/ose shtazeve te gjahut  dhe /ose suxhukut (salçiçeve) dhe /ose perimeve dhe/ose 

frutave, te perfshira ne kete klasë; supa të konservuara, preparative për përgaditjen e 

supave, lëng mishi ; sallata te cilat te cilat kryesisht përbehen nga 

mishi,peshku,shpendet,shtazet e gjahut, guaskat, perimeve,frutave dhe/ose produkteve te 

qumështit; shujta te pergaditura te cilat perbehen prej mishi,peshku, shpendet, shtazet e 

gjahut, guaskat, patateve,perimeve, frutave dhe/ose produkteve te qumështit; ushqim I 

ngrirë I cili kryesisht perbehet prej mishi,peshku,shpendet,shtazet e gjahut, guaskat, patatet, 

perimet, frutat dhe /ose produktet e qumështit; ushqim dietal, përpos atyre për përdorim në 

mjekësi, e cila kryesisht përbehet prej mishi, peshku, shpendeve, shtazeve te gjahut , 

guaskave,  perimeve , frutave dhe /ose produkteve te qumështit.    

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesues te kafes; kafe, çaj, kakao dhe 

pije nga çokolata; preparate nga kafeja dhe kakao per përgaditjen e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike; miell dhe produkte te drithërave, griz, prezle ( therrime buke te shtypura), miell, 

tharem, artikuj të embël dhe çokolate, kokërra (rruza) për supë; drithëra, muesli  dhe 

produkte integrale; pasta per ushqim, peta dhe produkte nga petat, pica dhe produkte nga 

picat; sushi( ushqim tradicional Japonez i pergaditur nga orizi i zier   me melmesë me 

uthull) bukë dhe produkte te bukes, perzierje te bukes, pjekurina te embëla dhe produkte 

embëlsirash, embëlsira nga sheqeri, çokolata dhe produkte nga çokolata, praline(çokolata te 

mbushura ne mes), duke perfshirë te gjitha mallërat e lartëpërmendura te cilat përgaditen  

me zavendesues sheqeri; përzierje të përgaditura për përgaditjën e petave  te te gjitha 

llojeve; brum i përgaditur (gatuar) , posaçërisht përzierje për toptha patatesh te mbushura ne 

mes me kumbulla(knödel), brum i lagur, pjekurina  të petëzuara (peta); përberes për 

pjekurina, përkatësisht , pluhur për pjekurina, tharem, lustrime për torte, lyerje, lustra, 

mjete për forcimin e kremave, aroma për pjekje dhe vaj për pjekje  ( perveç vajërave 

eterike), lyerje nga sheqeri, marcipan (Marcipan është një ëmbëlsirë që përbëhet kryesisht 

nga sheqeri, mjalti dhe  fruti i bajames), shtresa marcipani, nugat( embëlsirë), patispanja te 

pjekura, vanilë dhe sheqer vanile, bishtaja te vaniles;lustrime; nisheste per ushqim,  trashes 

te salcave; puding, puding  pluhur; brumëra te të gjitha llojeve, ne formë  te zakoneshme  

dhe/ose te ngrirë; gjella nga brumërat e te gjitha llojeve, ne formë te zakonëshme dhe/ose te 

ngrirë; akullore me bazë uji; mjaltë, melasa; aroma për ushqim; nisheste per ushqim;kripo; 

senf; majonez, saslcë domatesh (keçap) [salcë], tartar alcë, pesto; uthull, salca (shtesa 
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ushqimi), lyerje- salca për sallata; melmesa, ekstrakte melmesash, barishte-bimë të thara; 

rrikë  (shtesa ushqimi); sallata delikatese, posaçërisht sallata me brumëra; gjella te 

zakoneshme te embëla  posaçërisht pudding orizi ( syltjash), bollgur (griz) puding, krepa, 

krepa te sheqerosura; shujta te zakonëshme, që përbëhen kryesisht nga përgatitjet e 

drithërave, produkteve integrale, makaronave, petë, oriz, bukë, pasta dhe ëmbëlsira; 

ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga përgatitje të drithërave, produkte integrale, 

brumëra, petë, oriz, bukë, pasta dhe / ose ëmbëlsira; produkte për pica dhe pica, lazanja 

(peta te gatshme  katrore te cilat mbushen me mish ), duke përfshirë ushqim të ftohur ose 

ngrirë; ushqim dietik, përveç për përdorim mjekësor, që përbëhet kryesisht nga përgatitjet e 

drithërave, pasta ushqimore, petë, oriz, bukë, pasta dhe / ose ëmbëlsira.   

31   Të gjitha frutat dhe perimet; bajame të freskëta dhe arra të freskëta të të gjitha llojeve.   

32   Birra, pije të përziera që përmbajnë birrë; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; lëngje perimesh; smut (lengje teb trasha me tul 

frutash); shurupe dhe përgatitje të tjera të pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës), verëra, pije të forta alkoolike, liker, pije alkoolike të 

përziera, kokteje dhe aperitivë të bazuar në pije të forta alkoolike ose verë; pije që 

përmbajnë verë; preparate për përgatitjet e pijeve alkoolike   

 

 

 

(111)  28443 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/701 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Chalou 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Ujë parfumerik; parfimeri; ujë toaleti; kozmetike; vaj eterik, sapun te parfumosur, 

ujë toaleti i parfumosur   

 

 

 

(111)  28444 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/702 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Chantesel 
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(511) 30   Krip për ngrënje; krip për konzervimin e gjërave ushqimore.   

 

 

 

(111)  28445 

(151)  20/10/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/703 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cheeky Caramel 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore.   

 

 

 

(111)  29221 

(151)  20/07/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/708 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Jagdstolz 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije  alkoolike (përpos birrave), posaçërisht pije të forta alkoolike   

 

 

 

(111)  29222 

(151)  20/07/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/709 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  James Cook 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Alkool i verës   

33   Pije alkoolike , posaçërisht pije të forta alkoolike 
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(111)  29215 

(151)  20/07/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/710 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Chevalier de Fauvert 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); vera; verë e gazuar nga rrushi; pije të cilat 

përmbajnë verë    

 

 

 

(111)  29223 

(151)  21/07/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/711 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Choco Nussa 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Lyerës të ëmbël, konkretisht, lyerës në bazë lajthije, poashtu me përmbajtje arre 

dhe krem, lyerës çokollate, poashtu me përmbajtje arre, lyerës kakaoje dhe lyerëse 

çokollate   

 

 

 

(111)  29216 

(151)  20/07/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/712 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Chirima 
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(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  28927 

(151)  26/05/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/713 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Chocia 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bombona; çokollatë; produkte në bazë çokollate; pjekurina dhe ëmbëlsira; 

akullore; çamçakëz frutash; të gjitha produktet e lartpërmendura me zëvendësuesit e 

sheqerit   

 

 

 

(111)  28928 

(151)  26/05/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/714 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Crivit 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Benzin për çakmak.   

6   Dry metalik për biçikleta; dry metalik për motocikleta; mbajtës për çelsa (karabiner).    

7   Armatura për rrjetë për peshkim si pjesë makine.   

8   Vegla dora dhe makina (me veprim dore); thika, posaqërisht thika për pastrimin dhe 

filetimin (file) e peshkut për peshkatar; thika gjepi; fuzhnjë; enë për ushqim në kamping; 

fuzhnje për shkopinjë për peshkim.    

9   Rroba mbrojtëse për motorist; helmeta mbrojtëse për motorisa; doreza mbrojtëse për 

motociklista; syze dielli; paisje detare dhe instrumente; furnizime për zhytje, përkatësisht 

veshje për zhytje, maska për zhytje, jelek për shpëtim (të cilët fryhen ose nuk fryhen), gypa 

ajri për zhytjesyza për zhytës, pasha për ushtrime, rrypa me pasha plumbi për zhytsa; paisje 

për frymëmarrje nën ujë, shishe me ajër të kompresuar për zhytës, drejtues, mates thellësije 

detare, manometer, kompas, mates temperature (termometri), tampon për vesh për zhytje, 

syza, rroba, doreza për zhytës,mbathje dhe mbulesa koke për zhytje; mbrojtës për muskujt e 
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kukave; kamera nënujore; instrumente shkollore për fotografim, filmim, optic, për matje, 

sinjalizim, kontrollim, për shpëtim; matës i frekuencave; numrues i hapave; orë e menqur 

dore; paisje për pozicionim global (GPS); matës për shfrytëzim në bicikleta; kompjuter 

portative për përdorim në sporte; syza (optika); syza për bore; syza për not; syza mbrojtëse; 

syza kundër verbimit; korniza për syze; lente për syza; kuti për syze; helmeta për biciklista; 

helmete për skijim dhe surfim në bore; mates për matjen e shpejtësisë së rrotullimit 

(Tahometri); aparate për matjen e thellësisë së ujit; helmete për alpinizëm; shirita ndriques 

për rroba; dioda ndriquese.   

10   Rroba për kompresion; aparat për matjen e shtypjes së gjakut (sfigmomanometri); 

paisje për masazhë.   

11   Ndriquese elektrike me bateri; drita për biçikleta; llampa për ndriqim; shkopinjë 

ndriques; paisje për kuzhina, sisteme sanitare për ftohje dhe për furnizim me ujë; shtëpiza 

për ftohje; grill me thëngjill; ventilator   

12   Shtesa dhe pjesë për makina të të gjitha llojeve, posaqërisht për motocikleta dhe 

tricikleta, të përfshirë në këtë klasë;  lëvizje elektrike e automjeteve të vogla; paisje për 

bicikleta, veqanarisht rimorkio për bicikleta, çanta për bicikleta, pompa për bicikleta, rafte 

të përshtatshëm për montim në bicikleta; shtesa dhe pjesë për bicikleta në formën e 

kompleteve për riparim; tubat për bicikleta; barka dhe shtesa për barka; vagon të vegjël për 

fëmijë; karrocë mallrash; sprej për ngjitjen e gomave.    

14   Kronometër (orë).   

17   Materijal izolimi apo lidhje (dihtung).    

18   Qanta, thasë, posaqërisht qanta sportive, qanta për bartje dhe qanta për varjen e 

veshjeve të gjitha destinimeve; thasë (koverta, qese) nga lëkura për paketim; qanta krahu 

dhe qanta për rroba, qantë shpine; kuletë e varur rreth qafe; shkopinj për hecje; shufra për 

alpinizëm; shufra për hecje; produkte për shala, kamxhik, kamxhik për kalorës (korbaq), 

frenat për trajnimin e kuajve; veshje dhe rroba për kafshë, mbulesa për kuaj, kamëza 

mbrojtëse për kuaj; qanta shpine; qantë; thes për gjëra; qanta për shala (bisage); ombrella.   

19   Pavijone nga materijalet jo metalike;     

20   Karrige dhe krevate për përdorim në hapsira të hapura, veçanarisht mbështetëse dhe 

shezlon për plazhë, karrige për kampim dhe shezlon për kamping, krevat për kamping, 

dyshek për kamping, mobile për kamping, tavolina për kamping; thes për fjetje për 

kamping; dyshekët e ajrit për përdorim në kamping; jastek për ulëse me frymë; shportë 

peshkimi, shporta, në kuptimin shporta për peshk; jastëk për ulëse për peshkatar; 

mbështjellës dhe kontejner për qëllime depozitimi-grumbullimi; dyshek me fryrje me ajër.   

21   Shishe dhe enë për pije; thasë të izoluar termik, frigorifer i transportueshëm (kontejner 

joelektrik), patrona të ftohjes për ftohje të ushqimit dhe pijeve; kavanoza, tengjere për 

kamping; tas për përzierjen e karremeve; enë për kamping; enë për piknik; kontenjer për 

transport dhe konzervim e lëngjeve dhe ushqimit; brusha, brusha, krehër dhe paisje për 

pastrimin dhe kujdesin e kuajve.   

22   tenda; çadra; rrjeta; rrjeta për peshkim, rrjeta për ngritje dhe zbritje; çadra për mbrojtje 

nga dielli; tenda për plazhë në formë guace, rrjeta varëse për t’u shtrirë; thasë;  thasë 

transportues; rrjeta për peshkim.   

24   Pëlhura të endura dhe produkte të tekstilit për përpunimin e tendave për mbrojtje nga 

dielli dhe çadra, veshje për banjo; mbulesa për mobile nga materijali i frotirit; peshqir; 

thasë për fjetje (të cilat janë përfshirë në këto klasa); thasë për fjetje në kamping. 
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25   Veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, rripa, të gjitha produktet e cekura më pare 

posaçërisht për lëminë sportive; çizme për motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, 

posaçërisht kombinizon shiu për motociklista, veshje për motociklist; çizme gome për shi; 

veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë për peshkatarë; veshje për plazhë; papuçe për banjo; 

shapka japoneze (havaianas); shtresa (për mbathje); mbulesa kundër rrëshqitjes për këpuca; 

çorapa deri në gju; shtresa ngrohëse.    

26   Shirita për flok.    

27   Shtroja, posaçërisht për përdorim në gjimnastikë, ushtrime, sport, për udhëtime, hecje 

dhe kamping.   

28   Lojra; lodra; paisje për gjimnastikë dhe sportive, nëse janë të përfshira në klasen 28; 

topa; reket për badminton; rrjeta për badminton; piasje për badminton; reket për skvosh; 

paisje për lojen skvosh; reket tenisi; paisje për tenis; shkopinjë golfi; toptha për golf; paisje 

për golf; reketa për tenis në tavolinë; paisje për tenis në tavolinë; skija; paisje për skijim; 

këpuca për bore; rripa për rripa për ngjitje; paisje për ngjitje (alpinizëm); paisje për 

rrëshqitje në ujë (surf); doreza për boks; thasë për boks; paisje për boks; shkop bejzbolli; 

doreza për bejzboll; shkop për hokej; paisje për hokej; vegla për harqe gjuetije (artikuj 

sportive); litar për hark (shigjetë); paisje për gjueti; paisje sportive dhe paisje për ushtrime 

trupi; trampoline; komplet për peshkim, paisje për peshkim, shkop për peshkim dhe pjesë 

për to; paisje peshkatarësh, nëse nuk është e përfshirë në klasa të tjera; paisje për peshkim, 

mbajtëse për shtaga peshkimi, fije për peshkatar, grep, plumb për peshkim, tapa për 

peshkim; karrem për peshkim (përveç karremave të gjallë); miza artificiale; karrem 

(artificial); kuti karremi; mbajtës për shkopa të peshkatarit; thumba për shufra peshkimi; 

rrjeta me mbajtëse për peshkim; karreme (mashtrues) për peshkim; karreme artificiale për 

peshkim; vaza (kurtha për peshkim), doreza për peshkim, pushka për nxjerrjen e fuzhnjës 

(paisje sportive); shufra me pasha, posaçërisht për peshkim; jelek për notim; kontejner dhe 

çanta për peshkim dhe paisje për peshkim; flatra; çanta të përshtatura për bartjen e paisjeve 

sportive; komlet tapa; pikado objektiv dhe pikado shigjeta; artikuj për sporte në plazhë; 

dragonj fluturues (lodra); dyshek për notim;shkopinj në formë unaze; pishinë për notim (për 

lojë); pishina; dërrasa për notim; dërrasa për notim me bark; tobogan; dërrasa për 

rrotullime; In-line patina; ski; mbrojtës, posaçërisht për shpinë, krah, brryla, gjunj dhe nyjet 

e duarve (artikuj sportiv); mjete për golf, dhe ate karrocë për shufra golfi; paisje për tenis 

dhe ate çanta tenisi; paisje për badminton dhe çanta për badminton; paisje për skvosh dhe 

çanta për skvosh.    

34   Shkrepsa;guri për shkrepsa apo çakmak për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  28929 

(151)  26/05/2022 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/715 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Cien Eternal Orquid 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 3   Sapun;parfumeri;vaj eterik;kozmetikë;krem për fytyrë dhe trup 

(kozmetikë);kozmetikë dekorative, preparate për grim;krem për larje dhe dush, xhel për 

banjë dhe dush, jo për përdorim medicinal;shtesa (aditiv) për banjë, vaj dhe krip për banjë, 

jo për përdorim medicinal;preparate për kujdesin ndaj djellosjes (rrezitjes), për qëllime 

kozmetike;përbërës për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit ndaj rrezeve të diellit   

5   Krem medicinal për fytyrë dhe lëkurë;preparate për shërim nga djegiet e shkaktuara nga 

dielli, për qëllime farmaceutike;kremëra (mjekësorë) për aplikim pas ekspozimit të diellit   

 

 

 

(111)  28446 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/731 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Saguaro 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuara, ujëra jo të gazuar; pije joalkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash.   

 

 

 

(111)  28447 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/732 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Santelmo 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije të forta alkoolike dhe liker.   

 

 

 

(111)  28448 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(540)  Saveurs 
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(210)  KS/M/ 2020/733 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Enë e vogël për shtypjen e melmesave.(Avan)   

21   Vegla dhe enë shtëpiake ose kuzhina ;  kanaçe prej dheu; , kanaçe prej porcelain; 

filxhana; tabaka(tablla te filxhanave); tenxhere; kallupa për pjekje; kallupa për grill; pjata; 

enë të vogla gatimi dhe pjekjeje (ramekin); shishe vaji dhe shishe për uthull; tava; tenxhere; 

enë për pjekje; prerese për sanduiçe  jo elektrike [veglat e kuzhinës]; tenxhere prej hekurit 

të kallaisur 

(marmitouts). 

   

 

 

 

(111)  28449 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/734 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sea Adventure 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull për ushqim; pluhura për akullore; akull me aromë; jogurt i ngrirë 

[pastiçeri]; sorbet (sherbet te punuar me sheqer , ujë dhe aroma frutash me  ngjyra) [akulli].   

 

 

 

(111)  28450 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/736 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cologran 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ëmbëlsues me kalori të ulët (artificiale, kemikale); ëmbëlsues artificial (preparate 
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kimike); substanca artificiale për ëmbëlsim (preparate kimike)   

 

 

 

(111)  28451 

(151)  20/10/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/737 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Colossus 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije energjike.   

 

 

 

(111)  28452 

(151)  20/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/752 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Comte de Senneval 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra   

33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  28453 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/754 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Deep 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije frutash dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

172 

 

langje frutash, shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve.  

 

   

 

 

 

(111)  28454 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/755 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cruspies 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta arrore (të përpunuar);kikiriki të përpunuar;kikiriki të veshur, shporta nga 

pjekurinat me kikiriki.   

 

 

 

(111)  28455 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/756 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Crusti Choc 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao, çokolata, produkte çokolate, produkte nga kako, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga 

sheqeri, duke përfshirë produktet e cekura më lartë me zavendësues për sheqer.  

    

 

 

(111)  28456 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/757 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

(540)  Culinea 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, peshku, shpendët, 

egërsirat, molusqet dhe lusparët, perimet, pemët dhe/ose produkte qumështi; mish, mish i 

pregaditur, produkte të mishit të thatë; shpenë, shpendë të përpunuar, produkte nga 

shpendët; të gjitha produktet e cekura më lartë gjithashtu në formën e ngrirë.    

30   Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga produktet e drithrave, brumërave, 

patave, orizit, bukes produkteve furrtare me /ose produkteve të ëmbla; të gjitha produktet e 

cekura më lartë gjithashtu në forma të ngrira.  

   

 

 

(111)  28457 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/758 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CZARNOLESKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); pije të forta dhe liker; preparate për punimin e 

pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  28458 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/759 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Croamore 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk, fruta deti dhe molusqe; produkte qumështi dhe zëvendësuesit e 

tyre; pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë fruta arrore dhe bishtaja); 

vezë zogjësh dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyrë; supa; ushqim i gatshme i cilat 

kryesisht përmban vezë; ushqim i gatshëm që kryesisht përmbajnë mish; ushqim i gatshëm 

që kryesisht përmbajnë mish egërsire; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga 

zëvëndsuesit e mishit; ushqim I gatshëm që kryesisht përmban mish pule; ushqim i gatshëm 

që kryesisht përmban proshutë; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga frutat e detit; 
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ushqime të gatshme të ngrira të cilat kryesisht përbëhen nga perimet; ushqim i gatshëm i 

përbërë nga mishi i shpezëve (shpezët dominojnë); bujon; përgaditje për supa; gullash; 

ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; pudding qumështi; grimësira me bazë are; grimësira 

me bazë perimesh; grimësira me bazë të frutave të thata; grimësira me bazë tufei; grimësira 

nga mishi; grimësira me bazë të frutave arrore; grimësira me bazë perimesh; grimësira me 

bazë bishtaje; grimësira me bazë patate; shpendët pa jetë; kafshë gjahu; ekstrakt mishi; 

pemë të konzervuara; pemë të ngrira; fruta të thata; fruta të ziera; perime të konzervuara; 

perime të ngrira; perime të thata; perime të ziera; xhelatinë për ushqim; reqel; kompot; 

vezë; ekstrakte nga alget për ushqim; alge për kulinari; tharm djathi; lecitin për përdorim në 

kuzhinë; pectin për kuzhinë; pelud i pregaditur për ushqim; fole zogjësh (ushqim); kaserole 

( ushqim i cili kryesisht përbëhet nga mishi, peshku, gjallesa, shpezë gjahu dhe perimet); 

grimësira me susam; salcë. .   

30   Produkte furrtarije, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; alull, akullore, jogurt I ngrirë 

dhe sorbet (pije); kafe, çaj dhe zëvendësuesit e tyre; kryp, erëza, aroma dhe salcë erëzash; 

drithëra të përpunuara, çull dhe produktet e tyre, pregaditjet për pjekje dhe majatë; sheqer, 

ëmbëltues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, produkte të bletëve; ushqime të 

pregaditura nga brumërat; ushqime të gatshm me oriz; shuejtje të gatshme-pica; shujtje të 

thata dhe të lëngshme të pregaditur për servim të cilat kryesisht përmbajnë oriz; shujtje të 

thata dhe të lëngshme të gatshme për servim I cili kryesisht përbëhet nga brumërat; 

grimësira me çull prej drithërave; grimësira nga fara e plotë e grurit; grimësira nga mielli i 

misrit; grimësira nga mielli I patates; grimësira nga orizi; grimësira nga buka e thekur e 

bluar; grimësira me bazë drithrash; grimësira të prodhuara nga muesli; grimësira të cilat 

kryesisht përbëhen nga buka; grimësira tortilla; oriz; tapioca; sago; miell; produkte nga 

drithrat; buk; mjaltë; shurup melase; pluhur majë buke; mustardë (senf); uthull; salcë 

(erëza); akull; aroma për pije, përveq vajrave esencijale; aroma për ushqim, përveq vajrave 

eterik; aroka për kuleq (përveq vjrave esencial); trashësira për zierjen e ushqimeve; akullore 

(paisje për lidhjen e përzierjes së akullores); senduiç; esenca për ushqim (përveq esencave 

eterike dhe vajrave); mish (produkte për zbutjen e mishit në kuzhinë shtëpije); rolata 

pranverore; qumësht blete; ujë deti për zierje; propolis (produkt blete); puding; përbërës për 

ngjizjen e ajkës së rrahur; pluhur për akullore; nisheste për ushqim; sushi; përbërës lidhëse 

për suxhuk;  sanduiç me djath (cheeseburger); shujtje të gatshme që kan për bazë petë   

31   Kultura bujqësore akuakulture, hortikulturë dhe produkte nga mali; kafshë të gjalla, 

organizma për fekondim; pemë të frskëta, fruta arrore, perime dhe barishta; kerpudha ( 

kerpudha të freskëta).    

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.    

 

 

 

(111)  28459 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/760 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)  Catago 
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Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 30   Bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira, konkretisht, pjekurina të kualitetit të lartë, 

pjekurina me afat të lartë qëndrueshmërie, kuleç të ëmbël, kuleç të ëmbël me çokollatë, 

uafëll, keksa, kuleç të ëmbël, torte; çokollatë, produkte nga çokollata, konkretisht, çokollatë 

e bluar, lyerës çokollate, çokollatë në fletë, kokërra dhe fjolla, shkopinjë çokollate, tartuf 

çokollate, copëza çokollate, vezë çokollate, bombona çokollate, produkte ëmbëlsirash, 

konkretisht pralina (çokollatë e mbushur), lyerës karameli, marcipan, kuleç të ëmbël nga 

bajamet (badem), ëmbëlsira nga bajamet, bajame të pjekura të lyera me çokollatë, copëza 

sheqeri të kristalizuara, ëmbëlsira, karamele, pastila (bombona), bombona dhe ëmbëlsira, 

bombona të mbushura me krem karamel, miell nga kikirikat, bombon xhelatine nga frutat, 

bombon gome, ëmbëlsira nga akull ushqimor, akullore, kuleç të ëmbël me akullore, 

Blancmange (desert i ëmbël), akull ushqimor Italian dhe akull me shije frutash; bukë, 

pjekurina dhe ëmbëlsira, konkretisht, pjekurina të kualitetit të lartë, pjekurina me afat të 

lartë qëndrueshmërie, kuleç të ëmbël, kuleç të ëmbël me çokollatë, uafëll, keksa, kuleç të 

ëmbël, torte; çokollatë, produkte nga çokollata, konkretisht, çokollatë e bluar, lyerës 

çokollate, çokollatë në fletë, kokërra dhe fjolla, shkopinjë çokollate, tartuf çokollate, copëza 

çokollate, vezë çokollate, bombona çokollate, produkte ëmbëlsirash, konkretisht pralina 

(çokollatë e mbushur), lyerës karameli, marcipan, kuleç të ëmbël nga bajamet (badem), 

ëmbëlsira nga bajamet, bajame të pjekura të lyera me çokollatë, copëza sheqeri të 

kristalizuara, ëmbëlsira, karamele, pastila (bombona), bombona dhe ëmbëlsira, bombona të 

mbushura me krem karamel, miell nga kikirikat, bombon xhelatine nga frutat, bombon 

gome, ëmbëlsira nga akull ushqimor, akullore, kuleç të ëmbël me akullore, Blancmange 

(desert i ëmbël), akull ushqimor Italian dhe akull me shije frutash, të gjitha produktet e 

lartpërmendura të prodhuara duke përdorur sheqer të zakonshëm dhe gjithashtu në formë të 

zëvendësuesit të sheqerit.   

   

 

 

(111)  28460 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/762 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bio Organic 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formula qumështi për bebe; shtesa dietike    

29   Mishi dhe produktet e mishit, peshk dhe produkte të peshkut, shpendë dhe produkte të 

shpendëve, shtazë gjahu dhe produkte të shtazëve të gjahut, suxhuk dhe produktet e mishit 
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të thatë, butak dhe ushqim deti me luspa (të pajetë), produkte të butakëve dhe ushqimeve të 

detit me luspa (jo të gjalla), fruta deti (jo të gjalla), produkte nga frutat e detit (jo të gjalla); 

ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendësh, ekstrakte shtazëve të gjahut, 

butakëve dhe ushqimeve të detit me luspa, ekstrakte perimesh dhe frutash; fruta dhe perime 

të konzervuara, thellë të ngrira, të thara dhe ziera, të gjitha produktet e lartë përmendura të 

përgaditura të ëmbla dhe/ose tharta; Produkte nga patatja; xhelatinë; xhem,murmulatë, mus 

frutash, lyerëse të ëmbla për bukë nga frutat dhe perimet, lyerëse të ëmbla për bukë nga 

lajthija; Vezë, qumësht dhe produkte qumështi, gjalpë, djathë, produkte djathi, ajkë, jogurt, 

djathë të freskët, qumësht pluhur për qëllime ushqimore, ëmbëlsira të frutave, frutave 

arrore, jogurti, djathë të freskët dhe / ose ajkës; Fruta arrore të përpunuara, përzierje të 

frutave arrore, përzierje e frutave arrore me fruta të thata; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; 

Supa të konservuara, përgatitje të supave, supa; Sallatat që përbëhen kryesisht nga mishi, 

peshku, shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose 

produktet e qumështit; Ushqimi i gatshëm që përbëhet kryesisht nga mishi, peshku, 

shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose 

produktet e qumështit; Ushqime thellë të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshqit, 

shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose 

produktet e qumështit; Ushqime dietike për përdorim jo mjekësor, që përbëhen kryesisht 

nga mishi, peshqit, shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, 

frutat dhe / ose produktet e qumështit.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, niseshte sago, zëvendësues kafeje; Pije nga 

kafeja, çaji, kakaoje dhe çokollate; Preparate kafeje ose kakaoje për prodhimin e pijeve 

alkoolike ose jo alkoolike; Preparate mielli dhe dritheri, drithëra, muesli dhe produkte 

integrale; Brumëra, petë dhe produkte nga brumërat, pica dhe produkte nga picat; Sushi; 

Bukë, bukë e mbështjellur, senduiq, produkte të mira bukëpjekësish dhe 

pastiqerishë,ëmbëlsira dhe produkte nga sheqeri, çokollata dhe produkte çokollate; 

Akullore; Puding; Mjaltë, shurup sheqeri; Tharm buke, pluhur për pjekurina, nisheste për 

ushqim; Krip; Mustardë; Majonez, keçap; Uthull, salcë (erëza), salca për sallatë; Erëza, 

ekstrakte erëze, erëza bimore të thara; Erëza për ushqim; Ushqim i gatshëm që përbëhet 

kryesisht nga produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe produkte 

bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë; Ushqime thellë të ngrira që përbëhen kryesisht nga nga 

produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe produkte  

bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë; Ushqime dietike për përdorim jo mjekësor, që 

përbëhen kryesisht nga produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe 

produkte bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; Fruta arrore; Fara, bimë dhe lula natyrale; Bimë të thata; 

Ushqim për kafshë; Mbeturina kafshësh.   

32   Birrë, birrë joalkoolike, birrë dietale, pije të përziera me birrë; Ujë mineral dhe i gazuar 

dhe pije të tjera joalkoolike; Limonadë; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëngja nga perimet; 

Frapej nga frutat; Shurupa dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveq birrës), verë, pije të forta alkoolike, liker, pije të përziera 

alkoolike, koktej dhe aperitiv në bazë pijeve të forta alkoolike dhe verave, pije të cilat 

përmbajnë verë; Preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike.   
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(111)  28718 

(151)  25/03/2022 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/763 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Deep Rift 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patatina nga frutat, patatina nga perimet, patatina nga soja; patatina nga patetet; 

peme dhe perime te përpunuara (duke përfshire frutat arrore dje bishtajat); si dhe kërpudhat 

e përpunuara; perimet e përpunuara; perime te ziera; perime te konservuara; patate te 

përpunuara; patatina ne forme te grimsinave; grimësira pa patate; vaj dhe yndyrë    

30   Grimtësira te punuara nga mielli i misrit; grimësirat te punuara nga mielli i patates; 

erëza; ekstrakt i erëzave; erëza ne forme pluhuri    

 

 

 

(111)  28461 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/764 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Chef Select 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, suxhuk, peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; vezë; produkte qumështi; fruta 

dhe perime të koznervuara, thellë të ngrira, thara, ziera dhe përpunuara; fruta dhe perime të 

prera në copëza në formën e sallatave të përgaditura; sallatë delikatese, të cilat në thelb 

përmbajnë produktet e lartpërmendura, me shtesa të patatës dhe/ose pasta dhe/ose oriz 

dhe/ose produkte nga drithërat; ushqim i gatshëm, të përfshira në këtë klasë.   

30   Brumëra; oriz; preparate nga drithërat; salca (shtesa të ushqimit); erëza; sallatë 

delikatese, të cilat në thelb përmbajnë produktet e lartpërmendura, me shtesa të frutave 

dhe/ose perimeve të përpunuara; ushqim i gatshëm, të përfshira në këtë klasë.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; sallata (të freskëta).   

 

 

 

(111)  28462 

(151)  21/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/765 

(540)  Délice Blu 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 29   Produkte qumështi dhe zëvendësues të qumështit; djath; djath i kaltërt.    

 

 

 

(111)  28463 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/768 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Serenade 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Koktej dhe aperitivë  ne bazë të pijeve të forta alkoolike, pije të forta  alkoolike 

dhe liker.   

 

 

 

(111)  28464 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/770 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Coeur d'or 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; pije në bazë të qumështit 

me shije çokollate.   

30   Akull, akullore, jogurt dhe shërbet të ngrira; kakao; lustrime dhe lyerje të ëmbëla; 

produkte pastiqerie; bombona çokollate; ëmbëlsira qumështi; ëmbëlsira nga mielli; 

ëmbëlsira të lyera me çokollatë; ëmbëlsira të lyera me bombone; deserte të gatshme 

(pastiqeri); grimtësira të cilat përmbajnë kryesisht produkte pastiqerishë; çokollata; deserte 

të gatshme (në bazë çokollate); pjekurina, torte, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël); ëmbëlsira 

(bombone); çokollata të vogëla dhe çamçakëz; pllakëza nga drithërat dhe pllakëza 

energjike; bombonjerë; produkte nga çokollata; tartuf çokollate (pastiqeri); pllakëza për 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

179 

 

ngrënje të gatshme në bazë çokollate; ushqim me bazë kakaoje.   

 

 

 

(111)  28721 

(151)  25/03/2022 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/772 

(591)  E VERDHE, E BARDHE, E ZEZE, 

KREM, ROZE, HIRI, E GJELBERT 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi; ushqime të gatshme të 

cilat (kryesisht) përmbajnë mish pule; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta 

deti; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë zavendësues të mishit; ushqime të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë perime; ushqime të gatshme të cilat kryesisht 

përmbjanë peshk; grimtësira me bazë primesh; grimtësira me bazë mishi.    

30   Grimtësira të punuara nga mielli i misrit; grimtësira të punuara nga mielli i patates; 

erëza; ekstrakti i erëzave; erëza në formë pluhuri.  

  

 

 

 

(111)  28465 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/773 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Dentalux 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pasta për dhëmb;pluhur për dhëmb;xhel për dhëmb;produkte për polirimin e 

dhëmbëve;produkte për pastrimin e dhëmbëve;xhel për zbardhjen e dhëmbëve;preparate 

për kujdesjen e dhëmbëve;preparate për pastrimin e dhëmbëve;ujë për larjen e gojës, jo për 

përdorim në mjekësi;preparate për pastrimin e protezave;paisje për pastrimin e dhëmbëve 

në formen e çamçakëzit, të gjitha produktet të cilat nuk janë për qëllime në mjekësi.   

5   Ngjitës për proteza.    

21   Brusha për dhëmb; fije për pastrimin e dhëmbit; rrëmojsa për dhëmbë; paisje për 
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pastrimin e dhëmbëve; mjete për pastrimin e gojës, përveç atyre që përdoren në 

stomatologji.. 

  

 

 

 

(111)  28466 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/774 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Dizzy 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije frutash dhe 

langje frutash, shurup dhe preparate të tjera për përpunimin e pijeve.  

 

   

 

 

 

(111)  28467 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/775 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Domritter 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Vera dhe pije të forta.    

 

 

 

(111)  28468 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/776 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Bellarom 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 7   Blurëse e kafesë, përveq atyre të cilat operohen me dorë; shkumëzim elektrik i 

qumështit.   

11   Aparat elektrik për përgaditjen e kafes, pije me bazë kafeje, pije me bazë kakaoje, çaj 

dhe/ose pije me bazë çaji; makinë kafeje dhe përgaditës i të të gjitha llojeve të kafes; aparat 

elektrik për ngrohjen dhe/ose shkumëzimin e qumështit; filtër elektrik të kafesë; pjekëse 

elektrike të kafesë; makinë expresso (ekspres) e kafesë.   

16   Filtra (letre për kafe), filtra letre.   

21   Filtra të kafesë, jo elektrik; sitë për përdorim shtëpiak; gota; krikëll (gotë e madhe); 

pjata; makinë me vrimë nxjerrëse dhe kuti për kapsula për përdorim shtëpiak; bokall; bidon 

kafeje; kuti çaji; blurëse e kafës; lugë (dozer) kafeje; ibrik kafeje, jo elektrik; shkumëzim jo 

elektrik i qumështit; ibrik kafeje; aparat i cili funksionon me dorë për shkumëzimin e 

qumështit.   

30   Kafe, pije me bazë kafeje, kafe artificiale, çaj, pije me bazë çaji, kakao, pije me bazë 

kakaoje, pije me bazë çokollate, preparate për përgaditjen e pijeve me bazë kafeje, pije me 

bazë çaji, pije me bazë kakaoje dhe/ose pije me bazë çokollate, çokollatë, produkte të 

çokollatës; kapsulë (letre) kafeje; kapsula të kafesë; kapsulë (letre) e çajit; espreso 

(espresso); kapuqino (cappuccino).   

 

 

 

(111)  28469 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/777 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Doussy 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate për larje; krema për larje; detergjent për rroba; aditiv për rroba; lëng për 

larje; preparate për larjen e rrobave; lëng për rroba; zbutës për rroba; mjete për mbrojtjen e 

rrobave; preparate për zbardhje dhe substance të tjera për larjen e rrobave, posaqërisht 

produkte të forta dhe të lëngshme për larje, zbutës për rroba, nisheste për pastrimin e 

rrobave, preparate për pastrimin e perdeve.    

 

 

 

(111)  28470 

(151)  25/10/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/778 

(591)  E zezë, e bardhë, hiri 

(540)   
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim për bebe; shtesa pë ushqim; shtesa minerale për ushqim; shtesa 

vitaminash për ushqim   

29   Mish dhe përpunime mishi, peshk dhe produkte peshku, fruta të tjera nga deti (jo të 

gjalla) dhe produkte nga to, gjallesa dhe produkte nga shpezët, shtazë gjahu dhe produkte 

nga shtazët e gjahut, suxhuk dhe produkte të mishit të thatë, molusqe dhe guaca (jo të 

gjalla) dhe produkte nga to, mish, peshk, shpendë, shtazë të egra dhe ekstrakt i perimeve, 

pemëve dhe perimeve, duke përfshirë në formen e konzervuar dhe/ose  të thartuar dhe/ose 

të grirë dhe/ose në formë sallate, copëzave nga pemët dhe perimet,  produkte nga patatet e 

të djitha llojeve (të përfshira në këtë klasë), të gjitha produktet e cekura të konzervuara, të 

ziera, të thara dhe/ose të ngrira; frutat arrore të përpunuara, frutat arrore të përziera e të 

përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata; xhelatinë, reçel, marmeladë, pire me pemë 

dhe shtresa të tjerë të ëmbëla me bazë qumështi, lyerës-shtresa nga lajthitë, lyerës-shtresa 

me bazë peshku (të përfshira në këtë klasë); vezë, qumësht dhe produkte qumështi (të 

përfshirë në këtë klasë), gjalpë, djath dhe produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kvark (lloj ajke); 

qumësht pluhur për ushqim; ëmbëlsira me jogurt, me kvark (lloj ajke), ajkë, qumësht 

dhe/ose me bazë pemësh; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supë, bujon dhe gullash, duke 

përfshirë ushqime të gatshme për servim; salata me mish, pesht, kafshë, kafshë të egra, 

suxhuk, fruta deti, perime dhe/ose pemë;  patatina nga patatet, shkopinjë nga patatet; 

ushqim i pregaditur dhe ushqim i ngrirë, posaqërisht i përbërë posaqërisht ose kryesisht nga 

mishi, peshku, mishi i shpezëve, mishi i gjahut, frutave të detit, patateve, pemëve të 

pregaditura, perimeve dhe/ose djathit (të përfshira në këtë klasë); supstanca dijetike dhe 

gjëra ushqimore pë qëllime jomedicinale, të cilat posaqërisht ose kryesisht e kanë përbërjen 

nga produktet e cekura më lartë (të përfshira në këtë klasë).    

30   kafe, qaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe produkte nga 

drithërat; drithëra, muesli dhe produkte nga drithi me kokër të plotë; kafe, çaj, kakao dhe 

pije me bazë çokolate; kafae dhe kakao produkte për punimin e pijeve alkoolike ose 

joalkoolike; aroma për ushqim; buk, pjekurina dhe pastiqeri, ëmbëlsira (duke i përfshirë 

edhe ato të punuara me zavendësues të sheqerit), çokolata dhe produkte nga çokolata,  

praline, akull, puding; mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekje, niseshte për ushqim; krip, 

mustardë; majonez, keqap; uthull, salcë (erëza),  salca për sallatë; erëza, ekstrakt të erëzave, 

bimë të thata për qëllime kulinarije; pica dhe produkte për pica, brumra, duke përfshirë ato 

të gatshme për shërbim dhe/ose të ngrira; sanduiqa, bukë e gjatë (vekne) dhe baget; 

sanduiqa; sushi; ushqim I gatshëm dhe ushqim I ngrirë, posaqërisht ojo e cila kryesisht 

përmban produkte nga kokrra e plotë, pjekurina, ëmbëlsira, brumëra dhe/ose oriz (të 

përfshira në këtë klasë); supstanca dijetike dhe gjëra ushqimore për qëllime jomedicinale, të 

cilat posaqërisht ose kryesisht përbëhen nga produktet e cekura më lartë (të përfshira në 
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këtë klasë).    

31   Pemë dhe perime të freskëta; fruta arrore   

32   Birra;birrë joalkolike, birre dietike;pije te përziera që përmbajnë birra; ujë mineral dhe 

i gazuar dhe pije të tjera jalkoolike; pije nga frutat dhe pije frutash, lëmgje frutash; lëngje 

nga perimet (pije); shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përveq birrës), të përfshira në këtë klasë, vera, pije të forta dhe liker dhe 

pije alkoolike të përziera, kokteje dhe aperitiv nga pije te forta ose me baze vere; pije që 

përmbajnë verë; preparate me baze alkooli për punimin e pijeve   

 

 

 

(111)  28849 

(151)  07/04/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/779 

(732)  S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe 

Street, Racine  Wisconsin 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  SC JOHNSON A FAMILY 

COMPANY 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kompozime kimike rezistuese ndaj ujit për të mbathura, lëkurë dhe tekstile; 

kompozime kimike per zgjerimin e këpucëve.   

2   Bojë, ngjyra, fiksues dhe ngjyra për përdorimin në prodhimin e të mbathurave dhe 

artikujve nga lëkura   

3   Para-trajtim të njollave dhe baltës në pëlhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tepihe; 

heqja e njollave dhe baltës në pelhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tapeta; sapuna të 

ndryshëm nga ata që shfrytëzohen për larjen e trupit; detergjent i ndryshëm nga ai që 

perdoret për larjen e trupit; dyll i dyshemesë; dyll për mobilje; mbështjellës mbrojtës në 

natyrën e mobiljeve, dyshemesë; hapësit e kullimit; pastruesit e siperfaqeve të forta; 

preparate zbardhuese dhe substanca tjera për perdorim në stofra; lecka të impregnuara për 

një perdorim me kemikate ose bashkëdyzime për shfrytëzim shtepiak; preparate për hjekjen 

e llakut; preparate në natyrë të dyllit për perdorim në sipërfaqet e përfunduara dhe të 

papërfunduara; preparate për hjekjen e dyllit; pastruesit shtepiakë për të gjitha destinimet, 

pastruesit e guacave të tualetit, pastruesit e dushit, pastruesit e kuzhinës; pastruesit e qelqit 

dhe multi siperfaqeve për të gjitha destinimet; fletëzat e celulozës së trajtuar sintetike për 

perdorim në makina larëse për absorbimin e ndytësirave dhe bojës gjatë larjes; preparate 

aromatizimi të ajrit; parfume të dhomës ose atmosferës; vajra esenciale për atmosferë, 

preparate parfumesh për ajr; potpuri (lule të thata dhe erëza); temjan; preparate për pastrim, 

llustrim, gërryerje dhe abrazion; llustër, krem dhe kompresa të pigmentuara të gjitha për 

mbathje dhe produkte të lëkurës; mbrojtës të lëkurës, kryesisht llustër mbrojtës të lëkurës, 

kremë mbrojtëse për lëkurë; preparate pastruese të thata, kryesisht, copeza të pastrimit 

kimik të thatë dhe preparate tjera pastruese për lëkurë, lëkurë e butë, vinil, plastikë dhe 

produkte te punuara nga keto materiale; eliminuesit e gervishjeve për lëkurë dhe produkte 

vinili; llustër dhe kremëra për këpucë dhe produkte të lëkurës, duke përfshirë për mbulimin 

e shenjave të gërvishjeve; mbrojtës për mbathje dhe produkte të lëkurës, kryesisht, llustër 

për këpucë dhe llustëra të lëkurës; faculeta të impregnuara me preparate llustrimi dhe 
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pastrimi; vaj për mbrojtjen e këmbëve nga plasaritjet (jo për perdorim medicinal).   

4   Qirinj, dyll që shkrihet; qirinj nga citronella për përdorim si debues të insekteve, 

kryesisht qirinj të cilët përmbajnë dëbues të insekteve; qirinj të parfumosur   

5   Dezinfektant likuid apo sprej i ndryshëm nga ai që perdoret për trupin; freskues të ajrit; 

dezorant ajri; preparate për pastrimin e ajrit; dezodorues të tepihëve dhe të dhomës; 

dezodorues i stofrave; insekticide; dëbues të insekteve; lecka të lagura më dëbues të 

insekteve për përdorim në trup; bobinë dëbuese të mushkonjave; karrem për insekte i cili 

përmban insekticide për kontrollim të insekteve dhe dëmtuesve (brejtësve); pastë (krem ) 

ilaçe për relaksimin e kruarjes dhe skuqjes nga pickimi insekteve; kombinim antifungal 

sprej për këmbë; dezodorant për të mbathura.   

11   Shpërndarës elektrik i aromës; llampa dhe qirinj të fanarëve për dëbimin e insekteve.    

16   Qese plastike për  përdorim shtëpijak; qese plastike të cilat zbrazen për depo dhe të 

mbyllura për përdorim shtëpijak; folje plastike për mbështjellje; adhezivë (ngjitës) për 

riparimin e këpucave, rrobave kundër shiut dhe sipëfaqeve tjera të lëkurës, gomës, najlonit, 

plastikës, velave, të linjtave ose të vinilit.      

21   Kutija plastike për përdorim shtëpiak; enë të kuzhine për shtëpi dhe kutija vogla (jo 

nga metalet e çmuara ose të mbështjellura me to); lugë këpucësh dhe skelet per këpuce për 

me u ruajte formën apo zgjerim; lecka dhe shpuza për llustrim; brusha këpucësh; vegla të 

cilat operojnë me dorë për pastrimin e qelqit të cilat përdorin shtresa të buta (lecka të buta); 

furça të ashpra (të forta) për pastim shtëpijak   

25   Paisje jo rrëshqitëse për të mbathura; shputa (taban) jo rrëshqitëse dhe shputa të 

brendshme për të mbathura; shputa, shputa dhe shtresa (shputa) për të mbathura; take për të 

mbathura; patkoj (pjesë metalike që u vihen këpucëve), shtresa dhe elemente të cilat 

perdoren për mbrojtjen e këmbës dhe përforcim të këmbës në të mbathura, thembra 

këpucësh për përforcim me çorapë dhe lidhëse për  këpucë; çorapë, lloje çorapesh dhe 

lidhëse.   

26   Lidhëse për këpucë.   

 

 

 

(111)  28471 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/780 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SITI 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujërat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të prodhimin e pijeve.   
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(111)  28472 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/781 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Skyräse 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.   

 

 

 

(111)  28473 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/782 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Skyrella 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.   

 

 

 

(111)  28474 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/783 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Skyrouda 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djathëra; 

qumësht; pudinga qumështi; ëmbëlsira-deserte të punuara nga produktet e qumështit.   
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(111)  28475 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/784 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Skyrtadella 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e produkteve të qumështit.   

 

 

 

(111)  28476 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/785 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Dundalgan 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjara joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash.    

33   Pije alkoolike (përveq birrave), posaçërisht viski, pije të forta, liker, verë.  

  

 

 

 

(111)  28477 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/786 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Snackday 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të bazuara në patate.   

30   Embëlsira; ushqime  për uzhinë(zamra) të punuara nga drithërat, nisheste dhe / ose 
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produkte të tjera që përmbajnë nisheste.   

 

 

 

(111)  28478 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/787 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Korifeos 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije të forta alkoolike (pije), uzo.   

 

 

 

(111)  28479 

(151)  25/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/788 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Korol 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); preparate për bërjen e pijeve alkoolike; pije të 

forta alkoolike dhe liker; votka.   

 

 

 

(111)  28480 

(151)  26/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/789 

(591)  Bardhe, e zeze, e kuqe, hiri 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 32   Birra dhe pije jo alkoolike; preparate për përgaditjen e pijeve; pije jo alkoolike; 

kola; pije energjike; pije energjike me kafeinë.   

 

 

 

(111)  28481 

(151)  26/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/790 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Knuspo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; pjekurina, kuleç të 

ëmbël, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël); uafëll çokollade; uafëll i mbuluar nga çokollata; 

pllakëza çokollate.   

 

 

 

(111)  28930 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/791 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KoKuss 
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(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira; produkte nga çokollata; ëmbëlsira nga lesh sheqeri; 

ëmbëlsira nga shllagu i të bardhës së vezës, sheqer dhe uafëll.   

 

 

 

(111)  28937 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/792 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Duc de Coeur 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk dhe produkte nga peshku, guaca jo të gjalla, produkte nga guaca jo të 

gjalla, fruta deti (jo të gjalla), produkte nga frutat e detit jo të gjalla; ekstrakte nga peshku, 

guacat, pemët dhe perimet; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të thata dhe të ziera 

të produkteve të lartëpërmendura duke përfshirë të thartuara me të ëmbël dhe/ose salcen e 

thartë; produkte nga domatja; xhelatinë; reçel, marmelatë, pire pemësh, shtresa të ëmbla të 

pregatitura nga pemë dhe perime, shtresë e ëmbël e pregatitur me fruta arrore; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi, gjalpë, djath, produkte nga djathi, ajka, jogurti, kvak 

(produkt qumështi), qumësht pluhur për ushqim, ëmbësirë me bazë pemësh, fruteve arrore, 

jogurtit, kvarkut dhe/ose ajkës; arra të përpunuara, përzierje e frutave arrore, përzierje e 

frutave arrore me pemë të thata; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supa në kanaqe, preparate për 

pregaditjen e supave; supa; sallata të cilat kryesisht përmbajnë peshk, guaca, perime, pemë 

dhe/ose produkte qumështi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë peshk, guaca, 

perime, pemë dhe/ose produkte qumështi; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbëhet nga 

peshku, guacat, perimet, pemët dhe/ose produktet e qumështit; ushqim dietik, i cili nuk 

është për qëllime medicinale, i cili kryesisht përmban peshk, guaca, perime, pemë dhe/ose 

produkte qumështi.    

30   Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kakao, çaj, dhe pije me 

bazë çokolate; kafe dhe kakao produkte për prodhimin e pijeve alkoolike ose joalkoolike; 

miell dhe produkte nga drithrat; drithra, muesli dhe produkte nga drithi me koikërr të plotë; 

brum, nudl (lloj shpagete) produkte me bazë nudl, pica dhe produkte me bazë pice; sushi; 

buk, sanduiq i hapur, sanduiq, pjekurina, pjekurina dhe ëmbëlsira, bombone, ëmbëlsira, 

çokolatë dhe produkte nga çokolata; ëmbëlsirë me bazë nga çokolata; akull për ngrënje; 

buding; mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekje, niseste për ushqim; krip; mustardë; 

majonez, keqap; uthull, salca (si erëza), salcë për sallata; erëza, ekstrakt të erëzave, bimë të 

thata; aroma për ushqime; ushqim i gatshëm, i cili kryesisht përmban produkte nga 

drithërat, brumi, nudl, oriz, buka, pjekurina të cilat kryesisht përmbajnë produkte nga 

drithërat, brumërat, nudl, orizi, buka,pjekurinat dhe/ose ëmbëlsirat; ushqim i ngrirë I cili 

kryesisht përmban produkte nga drithërat, brumërat, nudl, oriz, buk, pjekurina, dhe/ose 

ëmbëlsira; ushqime dietike, të cilat nuk janë për qëllime medicinale, të cilat kryesisht 

përbëhen nga drithërat, brumërat, nudl, orizi, buka, pjekurinat dhe/ose ëmbëlsirat   

31    Pemë dhe perime të freskëta;fruta arrore (pemë);fara, bimë natyrale dhe lule;bimë të 
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thara;ushqim për kafshë;shtresa për kafshë   

32   Birra, birra pa alkohol, birra dietike, pije të përziera me bazë birre; ujë të gazuar dhe 

mineral dhe pije të tjera jo alkoolike; limunada; pije frutash dhe langje frutash; lëng nga 

perimet; smuth (pije me tul frutash); shurup dhe preparate për punimin e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përveq birrës), vera, pije të forta (pije), liker, pije të përziera alkoolike, 

koktej dhe aperitiv me bazë pije të forta dhe vera, pije të cilat përmbajnë verë; preparate për 

punimin e pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  28944 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/793 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Kardis 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte të mishit, shpendë dhe produkte të shpendëve, mish nga gjahu 

dhe produkte të mishit të gjahut, suxhuk, të gjitha llojet e ushqimit të lartëpërmendur 

poashtu të konzervuara, ngrira dhe thellë të ngrira   

30   Buk dhe ëmbëlsira, pica të përgaditura në mënyrë të veçantë të mbushura me djath, 

spanaq, presh, shunkë (përshutë derri) dhe/ose krem, bukë.   

 

 

 

(111)  28945 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/794 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KauboMix 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bombon sheqeri; pastiqeri; ëmbëlsira [bombona]; bombona përtypëse.   

 

 

 

(111)  28943 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/05/2030 

(540)  Silvercrest 
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(210)  KS/M/ 2020/795 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra për shtresa mbrojtëse.   

6   Dorëza të dyerëve (reza) prej metali; pajisje metalikë për përforcim (pajisje per 

përforcim te magnetit per detektor te tymit); cilindra gazi (plini) nën presion te punuar prej 

metali; Cilindra gazi (plini) me presion te punuar prej metali; Pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartëpërpërmendura; Figura nga metale të zakonshëme.   

7   Pajisje elektrike për kuzhinë dhe amvisni, të cilat I takojnë kësaj klase, përkatësisht 

përpunuesit elektrik te ushqimit; përpunues ushqimi; mikser [makinë kuzhine]; pajisje për 

prerjën e ushqimit, elektrik; makina kuzhine (elektrike)për përgaditjën e ushqimit [perpos 

per zierje]; përpunuesit elektrik të ushqimit opër përdorim ne amvisni; përpunuesit e 

ushqimit, elektrik; përpunuesit elektrik të ushqimit  për foshnje (beba); pajisje elektrike 

kuzhine  për prerje, përzierje, shtypje; makina për përzierjen e brumit; mikser elektrik; 

përzierës; makina për kullim të lengjeve (ekstraktor); makina për bluarje [elektrike]; 

makina dhe  aparate për përgaditjën e pijeve dhe /ose ushqimit; makina për çepje; makina 

për paketim; makina për paketim të ushqimit; pajisje për mbyllje të foljeve; makina për 

pastrimin e enëve; aparate për pastrim; brusha, të cilat levizin me elnergji elektrike [pjesë 

makinash]; makina për fryerje, gypa plastik ne formë spirale /mehovi/; pompa [makina]; 

mprehës elektrikë; fshesa elektrike; makina për fshirje dhe pastrim; aparate për pastrim, 

elektrike për përdorim shtepiak; aparate për pastrim me avull; thithëse të pluhurit; pastrues 

ultrasonik; makina për paketim me vakum; mulli për kafe, te cilet nuk levizin me dorë; 

aparate elektrike për krijimin e shkumës nga qumështi; makina automatike për shitje; 

makina për përgaditjen e lëngjeve; makina për përgaditjën e pijeve të gazuara [elektrike]; 

Makina për hekurosje dhe presa për rroba; makina për dhenjen e forms se këmishave  dhe 

bluzave.   

8   Vegla të dores dhe makina [te cilat administrohen me dorë]; makinë rroje; makinë rroje, 

elektrike; makina rroje jo elektrike; aparate për çethje për përdorim përsonal, elektrik dhe jo 

elektrike; makina për çethje,jo elektrike tharëse flokësh; aparate të dorës për çethje 

(makina); aparate për depilim; vegla për drejtimin e flokëve, elektrike; hekur për drjetimin r 

flokëve, elektrike; vegla për mbështjellëjen e flokëve, elektrike; pajisje për manikim; vegla 

për manikyr dhe pedikyr; turpi; gërshër për thonj; dana për baskija; prerëse të thonjeve; 

turpi për thonj, elektrike; hekur; hekur elektrik me avull; mprehese të thikave.   

9   Aparate dhe instrumente  gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje  dhe 

peshim, sinjalizim, mbikëqyrje  dhe shpetim; aparate dhe instrumente për bartje, nderprerje, 

transformim, akumulim, regullim ose kontrollim te energjisë elektrike; aparate për xhirim, 

transmetim dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhenave; 

mekanizma për aparate të cilat lëvizin më  monedha metalike ose me numërues; makina 

llogaritëse ; kalkulues xhepi; aparate për përpunimin e të dhenave; kompjutere; laptop 

kompjuter; tablet kompjuter; pajisje për përpunimin e të dhenave; pajisje shtesë 

kompjuterike; tastatura për kompjutera; minj kompjuteri; media për memorje; kartela për 

veprim, CD dhe DVD disqe të xhiruara me hereto se të zbrazët; audio aparate; pajisje 
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digjitale për reprodukimin e shenimeve te zëshme; pajisje digjitale për xhirimin e 

shenimeve te zëshme; audio aparate të vlerës se lartë të zërit;pjesë dhe pajisje për audio 

aparate; kontakte (akustikë); repetitor; zërime; radio aparate; radio pajisje për automjete; 

shtepiza për zërim/horne/; zmadhuese zeri; sisteme të zërimit; zërime të instaluara në rroba; 

mikrofona; MP3 lexuesit; mp4 lexues; pajisje për reprodukim  për bartësit e zërit dhe 

fotografisë; lexuesit bartes multimedial, plejera/lojtarë/; plejer digjital; stereo akorduesit; 

degjuese; degjuese pa tel; degjuese të cilat vendosen ne vesh; degjuese telefonike; degjuese 

për telefona mobil; degjuese pa tel me mikrofon; helmeta per realitetin virtual; aparate 

audiovizuele; IT i dhe pajisje audiovizuele; aparate televizive; televizor digjital; monitor 

me ekran nga kristalet e lëngëta [LCD]; plazma televizor; pranuesit televiziv [televizor]; 

lexues [pajisje për përpunimin e të dhenave]; video bim pajisje; pajisje  kinematografike; 

kamkorder; video pajisje; xhiruesit video digjital; media për xhirim digjital; aparate 

digjitale për telekomunikim; video lexuesit digjital; DVD plejer/lojtarë/ dhe; DVDpajisje 

për xhirim; video plejer; video rekorder; aparate të kombinuara  për reprodukim dhe/ose 

xhirim video, audio dhe/ose  shenimeve; pranuesit digjital  (resiver); digjital shperndaresit; 

instrumentie për emitim satelitorë; Pajisje pranimi satelitore; pajisje për komunikim 

satelitorë; marres dhe shperndares satelitorë;  antenna pranimi (marrje)  për emitim 

satelitorë; kamera fotografike; fotoaparate digjitale; shtepiza për kamera;apparat 

fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; kabllo elektrike; kabllo për transmetim dhe 

pranim të zërit  dhe fotografisë; kabllo për tyransmetim të te dhenave; kabllo për bartje të 

sinjaleve optike; USB kabllo; kondenzator, nderpreresit; lexuesit e  bar-kodeve; aparate për 

matjen e shpenzimeve të energjisë elektike; USB pajisje; USB media memorike; USB 

mbushes; lexuesit e kartelave  USB ; USB adapter; telefon; telefona pa tel; telefona digjital; 

Internet telefona; telefona mobil; marrësit telefonik; teleprintere; faksimil makina; aparate 

për skenim te fotografisë; shtypësit  multifunkcional me shtypje, skenim dhe faks; 

transmetuesit  telekomunikacioni; peshore; këllef (mbeshtjellese) për telefona të mençur; 

kӕllef për telefona te mençr; korniza për telefona te mençur; mbajtës te adaptuar për 

telefona mobil; bartes për telefona te mençur; folje mbrojtese  të adoptuara për telefona te 

mençur; pajisje për rrjetin pa tel dhe lokal;  drejtuesit nga largësia; këllef për tablet 

kompjutera; shtëpiza kompjuteri; bartësit e murit për monitorat televiziv; selfi shkopa 

[monopod dore]; antena; prizat, bazat dhe kontaktet e tjera [kyqësit elektrik]; aparate dhe  

instrumenti për kontrollimin e pajisjeve elektrike; Pajisjet e sistemit global të pozicionimit 

[GPS]; syze [optikë]; syze me kamera të integruar; syzet e realitetit virtual; mbajtës të 

syzeve të realitetit virtual; mbajtës të  aparateve fotografike; trekëmbësh për kamerat; 

simulatorë instrumentesh; orë të zgjuara; pajisjet e kontrollit të menaxhimit të rrjetit; 

pajisjet e kontrollit të rrjetit; lapsa elektrik; karikues; pajisje për telefonim me duar të lira  

[hends fri]; complete për telefona dhe telefonim pa angazhim të duarëve; adapter priza;  

adapter  elektrik; objektive [lenta-thjerreza] [optike]; aparate për kontrollimin e 

temperaturës; ndërpreres kohe, automatik; termometra, të cilët nuk janë për përdorim ne 

mjekësi; termometër digjital, të cilët nuk janë për përdorim ne mjekësi; sensor të levizjeve; 

digjitalizator; distributer(shperndaresit) digjital; mbylles I kapakut [fotografik]; zile 

elektrike për dyer; pajisje për karaoke; radio pajisje me sisteme zgjimi; radio aparate më 

orë; radio aparate dhe instrumente; komanda për mbylljen e dyerëve  të cilat komandohen 

përmes radiove; pajisje për leximin e kartelave; adapter për lidhjen ne mes të pajisjeve 

mediale; pjesë dhe pajisje për  pajisje komunikimi; pajisje për mbikëqyrjen e foshnjeve 

(bebeve); karikues bartës; pajisje të alarmit (sirena); pajisje elektrike të alarmit; detektor të 
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tymit; pajisje provuese për detector të tymit; Kapak dekorues, të adaptuar për detektor të 

tymit; Pajisje për manipulim nga largë  dhe / ose priza radio për kontrollin e ndriçimit; 

Aplikacione softueri për kontrollim të ndriqimit-dritës; Llamba LED; Prizat e radios për 

kontrollin e dritës; pajisje bartëse për percjelljen e aktivitetit ; Softuer për kontrollimin e 

klimes se brendëshme, qasjes se sistemeve të sigurisë; Termostate digjitale për kontrollimin 

e klimes; stacione digjitale meterologjike; Senzor, detector dhe instrumented he pajisje  për 

mbikëqyrje; Pajisje bartëse navigacioni Pajisje bartëse elektronike  navigacioni; Pajisje 

navigacioni për automjete.   

10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate për matjen e presionit të gjakut; oximetra 

pulsi; aparate masazhesh; masazhet e shputave të këmbëve; aparate masazhesh estetike; 

pompa për gji të nënat ushqyese me gji; përjashtuar nga mallrat e lartpërmendura, produkte 

për aktivitet seksual, shëndetin seksual ose mirëqenien seksuale; Aparate  sensorike për 

qëllime diagnostike mjekësore; aparate trajnimi për stimulim për qellime  mjekësore; 

aparate për stimulimin terapeutik të grupeve të muskujve; rripa elektrikë për qëllime 

mjekësore; termometra klinikë.   

11   Pajisje për ndriçimin, ngrohjen, gjenerimin e avullit, zierje, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë; kamin; pajisje për prodhim të avullit; tenxhere elektrike me avull; 

aparate elektrike për zierje me avull; tharëse flokësh; batanije elektrike; jastek elektrik, të 

cilët nuk janë për përdorim mjekësor; furrat me mikrovalë [pajisje për zierje]; friteza; 

pajisje për përgaditjen e senduiçave, elektrike; pajisje elektrike për petulla(krofne) 

Amerikane; aparate për pjekëje; pajisje për zierje; enë elektrike për grill; enë kuzhine 

elektrike për zierje, pjekje dhe/ ose pjekjen e pjekurinave; toster elektrik për bukë; aparate 

për vafle; aparate elektrike për zierjen e kafes; pajisje për ngrohjen  për shpërndarëje të 

pijeve të nxehta; Tharëse robash; aparate për ventilim; ventilatora; vaska bartëse 

elektronike per këmbë; aparate për ngrohje; kamina elektrik; pajisje shtepiake për ngrohje; 

njesi për kondicinimin e ujit; aparate për filtrimin e ujit  të pijëshem; instalacione ndriçimi; 

trupa ndriçues; llampa për tavolina të punës; pajisje drejtuese ndriçuese  kompjuterike; 

pajisje elektrike për përgaditjën e jogurtit; aparate për kupa (kokoshka);  fontanë çokolate, 

elektrike; makina për përgaditjën e shkumes nga sheqerit; pajisje për sauna; llampa infra te 

kuqe; pllaka shporeti (ringla); ngrohës për shishe për foshnje (bebe); ngrohes uji; termofor; 

termofor uji elektrik; pllaka elektrike për zierje; makina për tharjen e enëve; vegla infra te 

kuqe  [pajisje elektrike]; Pajisje ngrohese; llampa solare, drita solare; Pajisje solare për 

ndriçim të qelizave ; llampa  me qark solar; ndriçus dekorativ;  Ndriçime për dekorime  

festive; llampa për dekorime festive, ndriçime elektrike për dekorime festive; qirinj me 

llampa; Drita halogene, llampa kursyese; drita halogene; pajisje ndriçuese halogene; LED 

qirinj; poqa elektrike me  diode te cilat emitojnë drita-ndriçime [LED]; diode te cilat 

emitojnë ndriçime-drita – pajisje ndriçimi; LED dioda, pajisje për ndriçim; Reflektor për 

pajisje  dhe instalacione për ndriçim; Reflektor e për llampa, reflektorë për rrugullimin  e 

ndriçimit; poça reflektori; numra ndriçes për shtepia; zingjirë reflektues; zingjirë reflektues 

ne ngjyra të ndryshme  për qellime dekorative; ndriçime për qellime dekoruese; llampa 

tavolinash;  ndriçues-drita tavolinash; Ndriçues Kërshendellash (perpos qirinjeve).   

12   Pompa për fryerjn e gomave për automjete  dhe barka; pompa për biçiklata.   

15   Instrumente muzikore; pajisje muzikore; pjano; pjano elektrike; pjano të cilat mund të 

rokullisen; gitare;  rripa për gitare; tela për gitare; dorashka për përshtatjen e gitares; rripa  

per krah për gitare ; gitare elektrike; mbeshtetese dore për gitare; kapodaster[ Kapak i 

lakuar metalik për kitarë akustike / elektrike.] për gitare; dridhje për gitare; sete për gitare.   
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16   Aparate për shkatrrimin e lëtres [shreder] për përdorim në zyre;  folje plastike 

(montuese) për përdorim ne amvisni, folje plastike për zierje; Libra; sete për tavolina të 

punës, shtresa –baza për tavolina të punes, mbajtese per pajisje për tavolina të punës; rafte 

për dokumentacion për tavolina te punes; thasë plastike për paketim; foto; material 

dekoruese dhe artistike  dhe pajisje nga druri.   

20   Ndalues plastik për dyer; ndalues për dyer, jo metalik; shtatore (statu), figura dhe vepra 

artistike dhe dekorime nga materiali siç është  druri, dylli, gipsi ose plastika, të cilat i 

përkasin kësajë klase.   

21   Pajisje dhe enë kuzhine  ose shtepiake; pajisje kuzhine; gjëra te nevojshme shtepiake; 

mulli për kafe;  krijues shkume për qumësht jo elektrik; nxjerres të tapave, elektrik dhe jo 

elektrik; mbajtës për sapuna; krehër; krehë për foshnje[bebe]; brusha (perpos brushëzave); 

brusha për higjienë përsonale; brusha për flokë; brusha për pastrim lëkure; brusha me 

dridhje-osciluese sonike për kujdesin e lëkurës;  brusha termike për flokë; brusha për 

makiazh-shminkim; aparate për fshirjen e makiazhit-shminkes, elektrike; aparate elektrike 

për vendosjën e makiazhit-shminkës;  brusha për dhembë; brusha elektrike për dhembë, 

elektrike; pajisje kozmetike; sperkates te aromave; filxhana; termo filxhana; pjata; shishe .   

24   Mbulesë për tavolina.   

25   Mbeshtjellese për kokë; mbeshtjellese për kokë me zërim të vendosur- ngjitur; 

Dorashka me një gisht, posaçërisht dorashka me një gisht për foshnje-bebee, kunder 

grithjeve; çarçafa, jorgana  për foshnje; pajisje për foshnje - bebe [veshje].   

26   Rrotullues elektrikë të flokëve.   

28   Lodra; lodra elektronike; aparate për shtëpiza për lojëra   

 

 

 

(111)  29217 

(151)  20/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/796 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Kania 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Kubëza për supë, supë në pluhur, bujon, supa, supa viçi, preparate për 

përgaditjen e supës; gjella të gatshme dhe ushqim i ngrirë, të cilat kryesisht përmbëhen nga 

mishi dhe/ose peshku dhe/ose shpendët dhe/ose shtazë gjahu dhe/ose fruta dhe/ose perime; 

qumësht dhe produkte qumështi, vaj me erëza; perime të përpunuara, qepë të përpunuara, 

lyerës në bazë perimesh   

30   Erëza, produkte erëzash, aroma erëzash, esencë erëzash, ekstrakt erëzash, bimë të 

përpunuara, kripëra me erëza, shtesa erëzash, shtesa për gjella, produkte të aromave dhe 

erëzave, erëza dhe aroma për supa, erëza për sallata, biber, krip për zierje, keçap, salca, 

lyerës i hollë për sallata; gjella të gatshme dhe ushqim i ngrirë, të cilat kryesisht përmbëhen 

nga petët dhe/ose orizi; puding nga orizi; kubëza për salcë dhe salca në pluhur; salca; 

majonez; remoladë (salcë franqeze); ren (gjethe e ngjajshme me lakër-erëz); senf; uthull; 
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kruton (kubëza buk të thekura).    

 

 

 

(111)  29218 

(151)  20/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/797 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Duonissimo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe produkte pastiqerishë, keks.    

 

 

 

(111)  29219 

(151)  20/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/798 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Jetgum 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Gomë medicinale përtypëse, përfshirë goma përtypëse me zëvendësuesit e 

sheqerit.   

30   Gomë përtypëse, përfshirë goma përtypëse me zëvendësuesit e sheqerit.   

 

 

 

(111)  29224 

(151)  21/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/799 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Juicy Splash 
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(511) 30   Çokollatë, produkte të çokollatës, produkte të çokollatës të mbushura me shurup, 

ëmbëlsira sheqeri.   

 

 

 

(111)  29225 

(151)  21/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/800 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Juicys 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira; çokollatë dhe produkte të çokollatës; bombona; 

ëmbëlsira; bombon gome frutash dhe rrënjë të ëmbla [ëmbëlsira]; bombona; përfshirë të 

gjitha produktet e lartpërmendura me zëvendësues të sheqerit.   

 

 

 

(111)  29214 

(151)  20/07/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/801 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Dulano 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mish, përpunime mishi dhe produkte të mishit të tahtë, suxhuk dhe mish I 

konzervuar, xhelatinë nga mishi, ekstrakt mishi.    

 

 

 

(111)  28739 

(151)  25/03/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/802 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 

(540)  ONLY  

EAGLES 

FLY 
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(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28741 

(151)  25/03/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/803 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)  SAMO  

ORAO 

LETI 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28742 

(151)  25/03/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/804 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)  VETËM SHQIPONJA 

FLUTURON 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28851 

(151)  07/04/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/805 

(591)  E bardhe dhe ari 

(540)   
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(732)  Zaim Mazllumi N.T “INOX-PZ” 

Rr. Tiranes, Prizren, KS 

(740)  Zaim Mazllumi N.T “INOX-PZ” 

 Rr. Tiranes, Prizren  

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës;enët dhe gotat e pijes;shishet dhe bocat 

e pijes;kovat e akullit, arkat e akullit, ftohësit, kallëpet e kubeve të akullit;krehrit dhe 

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

pastrim;spërkatësit aromatikë për freskimin e ajrit;tufa prej çeliku për fërkim;qelqi i 

përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, 

enët prej porcelani dhe argjile (të përfshira në klasën 21);objektet dekorative dhe punimet 

artistike prej qelqi, porcelani ose argjile;tabelat prej porcelani ose qelqi;kutitë 

kozmetike;tenxheret për zierje dhe kovat prej petëzave të metalit, aluminit, plastikës ose 

materialeve tjera.   

35   Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive;aranzhimi i 

reklamimit;distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi;shërbime ekspozimi për qëllime 

reklamimi;reklamim on-line në një rrjet kompjuterik;shërbime të klipeve të 

lajmeve;konsulencë për organizata;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të 

zyrës;organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime komerciale dhe reklamimi;dhënia 

me qira e automatëve që operohen me monedhë;organizimi i tubimeve për përfitime të 

tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të 

rehatshme t‟i shikojnë dhe blejnë ato mallra;grumbullimi i statistikave;kërkimi i 

sponsorshipit   

39   Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve;aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve;renta eaeroplanëve dhe automjeteve, paketimi dhe deponimi i 

mallrave;deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në mënyrë 

elektronike   

 

 

 

(111)  28482 

(151)  26/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/806 

(732)  Reign Beverage Company LLC, 1547 

N. Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(540)   
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije joalkoolike, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjetike; shurupe, 

koncentrate, pluhurat dhe përgatitjet për të bërë pije, përfshirë pije të gazuara dhe pije 

energjetike; birrë   

 

 

 

(111)  28483 

(151)  26/10/2021 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/807 

(732)  McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

 Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MONARCH 

 
 

     

 
 

 

(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, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  28837 

(151)  06/04/2022 

(181)  04/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/809 

(540)  COMMANDO 
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(732)  McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Adresa: Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan 

60000, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(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, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  28484 

(151)  26/10/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/812 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija,  dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  LYNASE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  28485 

(151)  26/10/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/813 

(300)  302019114328.0  05/11/2019  DD 

(732)  VEKA AG Dieselstraße 8 

48324 Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

(540)  VEKA AluConnect 
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Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(511) 6   Materiale ndërtimi dhe elemente ndërtimi të metaleve [produkte gjysëm të 

gatshme]; kombinime të materialeve të ndërtimit dhe/apo elementeve ndërtuese nga metali, 

si dhe nga metali dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme]; dritare dhe dyer nga 

metali, si dhe nga metali dhe materialet e tjera; profile, panele dhe profile të veshjes nga 

metali, si dhe nga metali dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti 

profile, panele dhe profile të veshjes së aluminit për profilet e dritareve dhe dyerve, panele 

të dyerve, dritare dhe dyer, elemente të fasadave dhe panele të plastikës [produkte gjysëm 

të gatshme]; kombinime të profileve, paneleve dhe veshjeve të metalit, si dhe nga metali 

dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të 

dritareve dhe/apo dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe/apo dyerve, elemente të fasadës 

dhe/apo panele nga njëra anë dhe profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër 

[produkte gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen 

në klasën 6], në veçanti lidhësit rrethues/kornizë, si dhe kapës prej metali.   

17   Profile, panele dhe profile të veshjes, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t’u 

përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti për veshjen e 

profileve të dritareve dhe dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe dyerve, elemente të 

fasadave dhe paneleve nga plastika [produkte gjysëm të gatshme]; profilet e dritareve dhe 

dyerve, panelet e dyerve, elementet e fasadave dhe panelet, plotësisht ose kryesisht nga 

plastika për t'u përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime 

të profileve të dritareve dhe dyerve, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t’u përdorur në 

proceset e prodhimit [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të 

kornizave dhe shiritave; kombinime të profileve, paneleve dhe veshjeve, plotësisht ose 

kryesisht nga plastika për t’u përdorur në proceset e prodhimit [produkte gjysëm të 

gatshme], në veçanti kombinime të profileve të dritareve dhe/apo dyerve, paneleve të 

dyerve, dritareve dhe/apo dyerve, elementeve të fasadës dhe/apo panele nga njëra anë dhe 

profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër [produkte gjysëm të gatshme]; 

aksesorë për mallrat e lartpërmendur [për aq sa përfshihet në klasën 17], në veçanti lidhësit 

rrethues/kornizë, plotësisht ose kryesisht nga plastika për t'u përdorur në proceset e 

prodhimit.   

19   Dritare dhe dyer jo nga metali; dritare dhe dyer nga plastika, nga plastika dhe metali, 

nga plastika dhe druri, si dhe nga plastika dhe materialet e tjera; materiale ndërtimi dhe 

elemente ndërtimi jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të materialeve të 

ndërtimit dhe/apo elementeve të ndërtimit nga plastika, nga plastika dhe metali, nga 

plastika dhe druri, si dhe nga plastika dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme]; 

profile, panele dhe profile të veshjes, jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme], në 

veçanti profile, panele dhe profile të veshjes së drurit për veshjen e profileve të dritareve 

dhe dyerve, paneleve të dyerve, dritareve dhe dyerve dhe elementeve të fasadës; profile të 

dritareve dhe dyerve, panelet e dyerve, elementet e fasadave dhe panelet, jo nga metali 

[produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve të dritareve dhe dyerve, jo nga 

metali [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të profileve të kornizave dhe të 

shiritave, jo nga metali [produkte gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve, paneleve 

dhe veshjeve, jo nga metali, si dhe nga plastika dhe metali, nga plastika dhe druri, si dhe 

nga plastika dhe materialet e tjera [produkte gjysëm të gatshme], në veçanti kombinime të 

profileve të dritareve dhe/apo dyerve, panele të derës, dritare dhe/apo dyer, elemente fasade 
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dhe/apo panele nga njëra anë dhe profile, panele dhe/apo profile të veshjes nga ana tjetër 

[produkte gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e përmendura më lartë [për aq sa 

përfshihen në klasën 19], në veçanti lidhësit rrethues/kornizë.   

 

 

 

(111)  29226 

(151)  21/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/814 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cien Skin Foodies 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dokorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shampon; tonik për flokë; llaqe për flokë; ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienen orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike.   

5   Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 

pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopinj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësor; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditor, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga letra 

apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.   

8   Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e 

lartëpërmendura.   

16   Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 

domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë.    

25   Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).    
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(111)  29211 

(151)  20/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/815 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ecorino 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   akullore, kaush për akullore, qumësht i ngrirë (akullore), çaj i akullt, ëmbëlsira të 

ngrira, kuleq të ngrirë, produkte pastiqerie të ngrira; torte ma akullore; ëmbëlsirë me 

akullore; akull; jogurt i ngrirë; sherbet (desert sheqeri i ngrirë); lëpirëse e akullt; kub akulli; 

akull për ngrënje me shije pemësh; ëmbëlsira të ngrira që përmbajnë akullore; akull për 

ftohje; akull për ngrënje; akullore vafli; vafl kaush; kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; 

sago; zavendësues për kafe; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pjekurina dhe produkte 

pastiqerije; mjaltë; shurup dhe melasa; tharm; pluhur për pjekurina; krip; mustardë, uthull; 

salca (mëlmesa shtesë); mëlmesa.    

 

 

 

(111)  29227 

(151)  21/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/816 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  El Tequito 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Tranguj të thartuar i të gjitha llojeve; produkte të konzervuara, të cilat janë të 

përfshira me këtë klasë, e posaqërisht mish, peshk, shpendë, mish gjahu, suxhuk, pemë dhe 

perime; produkte të thartuara, të cilat janë të përfshira me këtë klasë; ushqime të gatshme të 

cilat të cilat kryesisht përmbajnë mish dhe/ose peshk dhe/ose shpendë dhe/ose mish gjahu 

dhe/ose suxhuk dhe/ose pemë dhe/ose perime me shtesa të orizit dhe/ose brumëra; 

grimësira, të cilat janë të përfshira me këtë klasë.    

30   Relish (shtesa për ushqim); salcë; oriz; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëne 

nga orizi dhe/ose brumërat dhe/ose produkte nga drithërat me shtesa të mishit dhe/ose 

peshkut shpendët dhe/ose mish gjahu dhe/ose suxhuk dhe/oseperime dhe/ose perime; tortile 

(brum i mbushur i mbështjellë) dhe takos (ushqim meksikan) i mbështjellë; produkte 

bukëpjekësi,  tortile të mbështjella, tortile për takos; grimtësira të cilat janë të përfshira me 

këtë klasë, nachos (tortila çips).   

31   Bajame të freskëta dhe pemë arrore të freskëta të të gjitha llojeve.  
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32   Birra, pije të përziera që përmbajnë birrë; ujë mineral i gazuar dhe pije të tjera 

joalkoolike; limunadë; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për 

krijimin e pijeve.  

   

 

 

(111)  29228 

(151)  21/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/817 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Envitas 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, kuleq, ëmbëlsira, keks, keks nga 

drithërat, keks integtal, keks me mbushje, keks me krem mbushje, keks me mbushje të 

pemëve; duke përfshirë të gjitha produktet e cekura me çokolatë dhe/ose duke shfrytëzuar 

zëvendësues për sheqer.    

 

 

 

(111)  29229 

(151)  21/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/818 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Solegria 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pje joalkoolike; birra dhe pije ngjashem me birren; ujë mineral; pije joalkoolike 

freskuese; lëngje frutash   

33   Pijet alkoolike, veçanërisht dhe ekskluzivisht sangria[koktel me Xhenxhefil ale, verë e 

kuqe spanjolle, mollë jeshile, shurup panje, limon]   

35   Sherbime komerciale dhe tregtije dhe informimi te konsumatoreve; ndihma afariste , 

udheheqja e punëve dhe administrimi afarist; analiza afariste, hulumtime afariste dhe ofrimi 

I informacioneve afariste; publikime-shpallje, marketing dhe sherbime promocioni; 

sherbime te import exportit   
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(111)  29212 

(151)  20/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/819 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Solevita 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pije me bazë qumështi që përmbajnë fruta; pije  nga jogurti; qumësht soje 

[zëvendësuesi i qumështit]; kumsht- hirrë.   

30   Çaj i akullt.    

32   Limonada; lëngje nga perimet [lengje]; lëngje me bazë  soje, përpos zavendesimin per 

qumësht; shurupe për përgaditjën e pijeve  me fruta; pije jo alkoolike; pije nga lëngjet e 

frutave; smuth; ujë të aromatizuar.   

 

 

 

(111)  29230 

(151)  21/07/2022 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/820 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sondey 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, pjekurina dhe produkte embëlsirash, në veçanti kek ,  kek dhe biskota; 

çokolatë dhe produkte nga çokolata   

 

 

 

(111)  28755 

(151)  30/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/851 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  SweetCat 
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(511) 31   Ushqimi i kafshëve, veçanërisht ushqimi për kafshët[adhuruesit] shtëpiake, 

ushqimi për mace, Spërkatje për mace     

 

 

 

(111)  28704 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/852 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sweethome 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokolata, produkte të çokolates dhe produkte embëlsirash, posaçërisht çokolata 

të vogla  (katrorë çokolate), bombona çokolate, bombona. 

  

 

 

 

(111)  28686 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/853 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Swift 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Produkte të duhanit; artikuj për duhanpirësit, përkatësisht take-tuke (të cilat nuk 

janë prej metali të çmuar, legurave te tyre ose të mveshura me to), letra cigaresh, filtrat e 

cigareve dhe kuti për cigare, filtrat e cigareve, çakmakët, shkrepëse dhe aparatet për 

mbeshtjellëje dhe mbushje të cigareve, ndezes, të gjitha mallrat e sipërpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  28690 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/854 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)  Tastino 
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Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 30   Bukë; produkte buke; simite; baget (buk e holl e zgjatur); bukë e thekur; buk dy 

here e pjekur; bukë e brisht; gjevrek (pjekurina); krosant (kifle te mbushura); pjekurina dhe 

produkte embëlsirash; kuleç-kek; të thekshëm; pjekurina të ëmbla; kek; produkte waffle; 

madlen (kek francez); broche ( kifle ); katrorë drithërash; katrorë muesli ; grimësira nga 

susami; katrore nga  bajamet; përfshirë edhe  të gjitha mallrat e lartpërmendura me 

çokollatë   

 

 

 

(111)  28689 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/855 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Tastino Roger 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Uafëll produkte, produkte çokollate uafëll.   

 

 

 

(111)  28688 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/856 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Templeton 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Produkte nga duhani.   

 

 

 

(111)  28687 

(151)  24/03/2022 

(540)  Tio Nico 
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(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/857 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije të forta alkoolike dhe liker.   

 

 

 

(111)  28691 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/860 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Tronic 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kulluese për limon,kulluese për fruta; kompresori;  mikser (perzires), thithese.   

8   Gërsher; thika, piruj, lugë, makina të rrojes elektrike dhe jo elektrike; hekur; tharëse 

flokësh; pajisje shtepiake elektrike  dhe pajisje të vogla elektrike dhe instrumente , 

përkatësisht gëdhëndësit elektrik.   

9   Pajisje telefonike, faks makina, sekretaresha telefoni,  kalkulues xhepi; aparate elektrike 

dhe instrumente, të cilat i përkasin kësaj klase, aparate dhe instrumente optike dhe 

fotografike, përkatësisht kamera, objektive, dylbi, aparate për xhirim, transmetim ose 

reprodukim të zërit dhe fotografisë, përkatësisht video kamera, radio, kasetofon, CD 

plejeri[lojëtarë], pajisje televizive dhe video  pajisje, si dhe kombinime të tyre ; hekur 

elektrik; analizues të frymës, pajisje elektrike për terheqjën dhe zhdukjen e insekteve , 

akumulues  elektrik për bateri elektrike.   

11   Pajisje elektrike për amvisni (nevojave shtëpiake) dhe aparate dhe instrumente te 

vogla, përkatësisht  toster /tharës i bukës/, aparate elektrike për kafe, aparat për vlimin e 

ujit, tharëse elektrike për flokë, aparate elektrike për vafle, ngrohëse, llampa gjepi, pajisje 

ndriçimi, ventilues.   

14   Orë dhe instrumente kronometrike, përkatësisht orë me radio dhe alarm, matësit e 

intervalit kohorë, orë dore.   

21   Pajisje dhe enë shtëpije, përkatësisht tenxhere, kulluese jo elektrike dhe  makina për 

shtryllje lengjesh të frutave  për përdorim ne amvisni, ngrohese jo elektrike për ujë, aparate 

jo elektrike për vafle; pajisje dhe enë shtepiake, përkatësisht shishe me vakum  nga çeliku 

special.   
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(111)  28694 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/861 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ernesto 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Thika, piruj, lugë; qelës i kanaqeve (joekeltrik), thika për vezë (joelektrik), thika 

për perime, sopata, prerës për feta për djath (joelektrik), dana për arra, prerës për pica 

(joelektrike), gërshërë, mbajtëse (aparat kuzhine).   

21   Paisje, tenxhere dhe enë për përdorim në amvisri dhe kuzhinë; tenxhere dhe enë 

kuzhine për zierje, tenxhere, tigan për fërgim, tigan i thellë, shkopinj për mish; kallëp për 

pjekjen e kuleqëve, kallëp për pjekje, enë për sufle, enë për kube akulli; enë;lugë për 

përzierje (aparat kuzhine), lopata kuzhine, kullojsa (paisje shtëpiake), sita (aparat shtëpiak) 

tëhollues, garuzhdë në formë luge, lopatëza për shërbim për torte, gypa, enë për tharjen e 

sallates, kruese (aparat kuzhine), enë për fill dhe lyerje për përdorim në kuzhinë, lopatëza të 

vogla për përdorim me ushqim, lopatëza për akullore, garuzhda, rende dhe prerës (paisje 

shtëpiake), prerëse për hudra (paisje shtëpiake), nxjerrës i tapave, qelës për hapjen e 

shisheve, aparate të kuzhinës për bluarje për përdorim shtëpiak (joelektrik), aparate pë 

përzierje (joelektrike), aparate për shtrydhjen e frutave (joelektrik); dërras për prerje për 

përdorim në kuzhinë; dërrasa për prerjen e bukes, kuti për bukë, shporta për bukë; enë për 

gjalpë, mbulesë (kapak) për gjalpë; shërbyes për shtëpi; qëndrues për thika (e zbrazët); enë 

për krip dhe biber, mulli për krip dhe biber (dore); mulli për kafe (dore); enë për zierjen e 

kafes (joelektrik); enë kuzhine (joelektrik); enë xhami, porcelain dhe produkte çeramike (të 

përfshira në këtë klasë), enë për pije dhe gota, shishe për ujë, bokall, bokall (shishe për 

pije), gota për vezë; shtresa (përveq mbulesave për tavolina të punuara prej letre). 

 

 

 

 

(111)  28693 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/862 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Esmara 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Stoli; dekorim (stoli); bizhuteri, çafore.   
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18   Produkte lëkure, përkatësisht çanta, valixhe, çanta të vogla, çanta shpine, aktçanta, 

nesese të zbrazët, këllëf, qese, kuleta gjepi, mbajtëse për kredi kartela, çanta për femra, 

complete për rrugë, lidhëse për çelsa, shenja për bagazh, rripa (për bel), të gjitha produktet 

e cekura më lartë të punuara nga lëkura; mallrat ë punuara nga imitimi i lëkurës, 

përkatësisht çanta, valixhe, çanta të vogla, çanta shpine, aktçanta, neseser të zbrazt, këllëf, 

qese, kuleta xhepi, mbajtës të kartelave të kreditit, çanta për femra, komplete për rrugë, 

lidhëse për çelsa, shenja për bagazh, rripa (për bel), të gjitha produktet e cekura më lartë e 

punuar nga imitimi i lëkurës; çanta dore, çanta për çdo ditë; çanta, çanta për para të imta.    

25   Rroba; mbathje; mbulesa për kokë; rroba të epërme; rroba; veshje; xhaketë; bluza; 

tunuka; kanotiere; top (komplete të mbrendëshme për femra), farmerka; pantallona; 

fustana; funda; xhemper pa mange; fanella sportive; kardigani (pallto për femra nga leshi); 

jelek; complete (veshje); xhaketa dhe pallto; ndrresa të poshtme dhe rroba të poshtme për 

veshje ditën dhe natën; rripa për bel; kanotiere për trup; korset top; sutjena; korset (si 

veshje); korset (ndrresa të poshtme); kanotiere sportive bra; top (komplete të mbrendshme 

për femra); bodi (veshje për femra); neglizhe (këmisha nate për femra të tejdukshme); 

brekë; brekushe (veshje të poshtme); jazz pantallona (pantallona të zgjëruara në pjesën e 

poshtme); pantallone me bel të shkurtër; tanga; shorc; mbathje të poshtme për femra; 

bokserica (brekë) për meshkuj; shtërngues beli për femra; krahosha; lidhëse; nënkëmisha; 

të mbrendëshme për gjumë dhe për mbrëmje; çorapa najlloni; çorapa për femra; çorapa; 

majica me krahosha; neglizhe; këmisha nate; mantel dhome; nënfustan; veshje për tu larë; 

rroba larje; bikini; shtresa për mbathje; shamija për kokë; shall.   

26   Zbukurime për flok.    

 

 

 

(111)  28692 

(151)  24/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/865 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Tulga 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra; pije me bazë vere; pije që përmbajnë verë (shpricer).   

 

 

 

(111)  28711 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/866 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

(540)  Ultimate Speed 
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 1   Antifriz; aditivë të karburantit antifriz; preparate për shkrirje   

2   Shirit anti-korrozioni.   

3   Përgatitjet për pastrim, lustrim dhe gërryerje.   

5   Kuti dhe qese të ndihmës së parë (të plota).   

6   Kova(kanister) të karburantit, metalike.   

7   Filtra të vajit për motorët dhe makina; filtra për pastrimin e ajrit të ftohur  për motorë; 

vinça-peshëngritës  (makina); pompa ajri; pompa [makina]; pompa vaji; kompresor; 

shurdhues të motorit dhe makines; kandela ndezëse për motorët me djegie të brendshme.   

8   Vegla dore dhe pajisje (me dorë); vinça-peshëngitës, manuale; kornizat e mbështetjes së 

mjeteve të dorës; ama.   

9   Antena për automjete; matës të presionit të gomave; testuesit e baterive; para-ngrohësit e 

baterive; kabllot e startuesit për motorët; termometra të brendshëm dhe të jashtëm (jo për 

përdorim mjekësor); adaptorë, karikues; instrumente për matjen e shtresave të llakut; 

bartësit të telefonave celularë për automjete; mbajtës tabletash të përshtatur për përdorim në 

automjete; Këllef të ruajtjes së CD disqeve; instrumente matëse; testues antifriz; bateri 

portative; kabllot fillestare.   

11   Llampa automobilistike; aparate dhe instalime për pastrimin e ajrit; pastruesit e ajrit të 

makinës; ventilues për përdorim në automjete; ventilues; mbulesat e ulëseve (karrikave) me 

ngrohje elektrike.   

12   Pajisje shtesë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve, në veçanti për makina, 

motoçikleta, triçikletë  dhe biçikleta (që i përkasin kësaj klase); targapelhura-cerada sipas 

mase  për mbrojtjen e motoçikletës nga shiu; pelhura-cerada mbrojtëse me porosi [në 

formë] për automjetet; shporta për biçikleta, pompa për biçikleta; pllaka frenash; segmente 

të frenave për automjete; disqe frenash për automjete; bravë për bllokimin e disqeve të 

frenave për motoçikleta; fshirëse xhami të parafingos; fshisat e xhamave të parafingos; 

ulëse të automjeteve; rripat e sigurimit për ulëset e automjeteve; ulëset  e fëmijëve për t'u 

përdorur në automjete; jastëkë buster për përdorim në automjete; shtroja masazhi për ulëset 

e makinave; mbulesa ulësesh për automjete; goma për automjete; zinxhirët e dëborës; 

bartësit e bagazheve të skijave; rafte çatish; makina për kamping; pelhura-cerada të 

automjeteve [të formuara]; mbyllës të valvulave të gomave të automjeteve; mbyllës 

dekorues  rrotash për automjete( rotkapne); mbrojtëse nga dielli për automjete motorike; 

mbajtës të gotave për përdorim në automjete; organizatorë të bagazheve të përshtatur për 

përdorim në makina; kontejnerë për magazinim dhe ruajtje për bagazhet e makinave; rrjeta 

për rimorkio   

16   Marker të gomave të automjeteve.   

17   Shirita ngjitës, litarë, shirita, lekoplaste dhe folje; shirita izoluese; folje ngjitëse për 

përdorim në automjete motorike.   

18   Sandek [valixhe]; ombredha shiu, ombredha dielli.   

20   Mobile për punëtori; rrotëza të përkohëshme; mbajtësit e gomave [mobile];kova-

kanister metalik për derivate; varese robash, varese.   

21   Brusha, brusha për pastrimin e enëve, brusha për automjete; shpuza; lecka [tekstili] për 

pastrim, pastrues pluhuri nga puplat   

22   Litarë për tërheqje të automjeteve; lidhëse, jo metalike; rrjeta.   
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24   Batanija.   

25   Dorashka (veshje).   

27   Shtroja për automjete, shtroja (shtroja të këmbët) për dyer, shtroja dekoruese.   

 

 

 

(111)  28710 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/867 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Valido 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, zëvendësues të kafesë, përzierje kafeje, ekstrakte kafeje, pije me bazë 

kafeje.   

 

 

 

(111)  28709 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/868 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Van Danken 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim për foshnje; shtesa ushqimore; shtesa minerale ushqimore; shtesa 

ushqimore që përmbajnë vitamina   

29   Mishi dhe produktet e mishit, peshqi dhe produkte të peshkut, ushqime deti të tjera (jo 

të gjalla) dhe produktet e tyre, shpend dhe produktet e shpendëve, shatzë gjahu dhe 

produkte te shtazëve te  gjahut, salcice dhe produkte të mishit të tharë, guaska (jo të gjallë) 

dhe produkte të tyre , ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, shtazëve të gjahut dhe perimesh, 

fruta dhe perime, ttë thartuara ne të  ëmbël dhe / ose salcë të thartuar dhe / ose të copëtuar 

dhe / ose në formën e sallatave, pasta të frutave dhe perimeve, produkte të patateve të të 

gjitha llojeve, që i përkasin në këtë klasë, të gjitha mallrat e sipërpërmendur gjithashtu të  

ruajtura-konservuara, ziera,  tharë dhe / ose ngrirë; fruta arrsh të përpunuara, fruta arrash të 

përpunuara të përziera, përfshirë frutat e thata; xhelatinë, reçel, marmeladë, pure frutash 

dhe lyerje të tjera të ëmbla (të përfshira në këtë klasë); vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi (të përfshira në këtë klasë), gjalpë, djath dhe produkte të djathit, ajkë, jogurt, 

gjizë; qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsira të bazuara në jogurt, gjizë, ajkë, qumësht dhe / 
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ose fruta; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; supa, supa të pastra dhe gullash, përfshirë ato të 

gatshme për t’u shërbyer; sallata bazuar në mish, peshk, shpendë, shtazë gjahu, salcice, 

ushqime deti, perime dhe / ose fruta; patatina të skuqura nga patatet, shkopinj patatesh; 

ushqime të përgatitura të gatëshme  dhe ushqime të ngrira, që përbëhen veçanërisht, 

ekskluzivisht ose kryesisht nga mishi, peshku, shpendët, shtazë gjahu, ushqimet e detit, 

patatet, frutat, perimet dhe / ose djathi i përgatitur (që i përkasin kësaj klase); produkte 

ushqimore dietetike për qëllime jo mjekësore, që përbëhen vetëm ose kryesisht nga mallrat 

e lartpërmendura (që i përkasin kësaj klase).   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues të kafesë; miell dhe produkte 

nga drithëra, drithëra, muesli dhe produkte nga mielli integral; kafe, çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; produktet e kafesë dhe kakaos për të bërë pije alkoolike dhe jo-alkoolike, 

aromatizues ushqimesh; bukë, pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, ëmbëlsirat (përfshirë 

ato të bëra nga zëvendësuesit e sheqerit), çokolatë dhe  produkte çokolate ,çokolata të vogla 

të mbushura ( praline), akulli; puding; mjaltë, melasa;tharem, pluhur për pjekje, niseshte 

ushqimore; krip, mustardë; majonezë, salcë domatësh -ketchup; uthull, salca (erëza), salcë 

sallate; erëza, ekstrakte erëzash, barishte të thata; produkte të picave dhe pica, brumëra, 

përfshirë gatime të përgaditura për servirje dhe / ose të ngrira; sanduiçe, pjekurina  dhe 

bagete(bukë të vogla të gjata); sanduiçe, sushi; ushqime të gatëshme dhe ushqime të ngrira, 

që përmbajnë veçanërisht, ekskluzivisht ose kryesisht produkte miell integral, pjekurina, 

produkte ëmbëlsirash, brumëra dhe / ose oriz (që i përkasin kësaj klase); produkte 

ushqimore dietetike për qëllime jo mjekësore, që përbëhen vetëm ose kryesisht nga mallrat 

e lartpërmendura (që i përkasin kësaj klase).   

31   Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave.   

32   Birrë, birrë jo-alkoolike, birrë dietale; pije të përziera me bazë birre; ujëra minerale dhe 

të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash, lëngje frutash; lëng 

perimesh; shurupe dhe preparate të tjera për  përgaditjën e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave) që i përkasin kësaj klase, verëra, pije të forta alkoolike 

dhe liker dhe pije të përziera alkoolike, kokteje dhe aperitivë të bazuara në pije të forta 

alkoolike ose verë; pije që përmbajnë verë; preparate alkoolike për përgatitjet e pijeve.   

 

 

 

(111)  28708 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/870 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vega del Cega 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

214 

 

(111)  28707 

(151)  25/03/2022 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/871 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vega Eslora 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  28706 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/875 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Loopies 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të ëmbla dhe produkte pastiçerishë; çokollatë dhe produkte çokollate; 

bombona; ëmbëlsira; bombona gume me fruta dhe rrënjë të ëmbël (ëmbëlsira); kapi; unaza 

(rrathë) mollash; unaza (rrathë) pjeshke; përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura të cilat 

janë nga zëvendësuesit e sheqerit.   

 

 

 

(111)  28705 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/876 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Lord Nelson 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj anglez.   
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(111)  28699 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/877 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Lovilio 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi, posaqërisht djath i freskët, djath me qumësht të 

pasterizuar, mocarellë (djath Italian), maskarpone (krem djath); djath, djath i forte 

(kaçkavall).   

 

 

 

(111)  28698 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/879 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Lupilo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe ëmbëlsira; çokollatë dhe produkte çokollate; bombona; ëmbëlsira; 

çamçakëz frutash dhe ëmbëltues (produkte pastiçerishë); kapi; përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura të cilat janë nga zëvendësuesit e sheqerit   

 

 

 

(111)  28703 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/880 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vemondo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietale dhe preparate dietale; preparate dhe produkte mjekësore dhe 
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veterinere; preparate dhe produkte stomatologjike; preparate dhe produkte higjienike; 

preparate farmaceutike dhe barëra natyrale; ushqim për foshnje (bebe); pije dietale për 

foshnje (bebe) e përshtatur për përdorim mjekësorë; supstanca dietale për foshnje; formula 

qumështore për foshnje (bebe); lëngje për të posa lindurit; çajëra sheruese; çajëra bimore 

[pije shëruese].   

29   Peshk, fruta të detit dhe butak; mish; produkte të qumështit dhe zavëndësime për 

produkte të qumështit; fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime  (duke përfshirë arra dhe 

bishtajore); vezë zogjësh dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyra; darka të paketuara më 

heret  të cilat kryesisht përbahën prej frutave të detit; sasllatave antipastë; grimësirave në 

formë pllakash  të bazuara në fruta të arrave dhe farave; supë nga lëngu i mishit(bujon) 

[supa]; supa  ne katrorë; pudding qumështi; deserte të përgaditura nga produktet e 

qumështit; lyrës-salca; gulash; gjella të gatëshme nga mishi [ne të cila dominon mishi]; 

gjella të gatëshme nga shpendet [në të cilat dominon mishi I shpendeve]; gjella të gatëshme  

të cilat (kryesisht)përmbajnë vezë; gjella të gatëshme  të cilat (kryesisht) përmbajnë mish 

pule; gjella të gatëshme  të cilat (kryesisht) përmbajnë proshutë; gjella të gatëshme  të cilat 

kryesisht përmbajnë fruta të detit; gjella të gatëshme  të cilat kryesisht përmbajnë  mish të 

shtazëve të gjahut; supa  të menjiherëshme( supa të gatëshme); peshk ne vaj ulliri; fond 

peshqish; pjekurina( kreker) peshku; pleskavica peshku;xhelatinë peshku; krokante peshku 

(te thara) ; pleskavica nga pasta e peshkut ne avull ose ne tost (kamaboko); salçiçe peshku;  

supa gjedhi (bujon); koncentrat bujoni; çofte nga mishi; gjella të gatëshme nga mishi; 

deserte frutash; grimësira me bazë frutash; Sallatë me mish pule; paragjella të ngrira të 

paketuara me heret  të cilat kryesisht përbehën nga  frutat e detit; gjella të ftohta  nga 

peshku; çofte të mbushura (ushtipka) dhe/ose pljeskavica nga patatet; grimësira me bazë 

përimesh; toptha (bujon)  nga perimet; patatina nga perimet; fruta të njelmët të arrave; 

gjella të gatëshme të ngrira  të cilat kryesisht përbehën nga përimet;  krokante (të 

sforcuara);  toptha (bujon) nga mishi I pulës; çofte nga mishi i pulës; sallata nga bishtajoret; 

grimësira më bazë soje; gullash I menjiherëshem (instant); supë e menjëhershme miso; 

desertie nga jogurti; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); krepa nga patatet; petulla (krofne) nga 

patatet; pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira nga patatet; supa të kthjellëta; përzierje 

frutash, fruta të thara të grimësuara, pije alkoolike të destiluara  dhe melmesa  (mincemeat); 

sarma nga lakrat; supa; krokante; mish gjedhi i tharë; qumësht pluhur për qellime ushimore; 

përzierje për përgaditjën e supave; fruta të mveshura me sheqer  ne shkopa; grimësira ne 

bazë të frutave të arrave; grimësira në formë pllake  të bazuara ne fruta të arrave; arra të 

melmesuara; arra, të përgaditura; ullinj të mbushur më feta djathi  ne vaj të lule diellit; 

ullinj të mbushur më speca të kuq ullinj të mbushur më speca të kuq  dhe  bajame; ullinj të 

mbushur më bajame; ullinj të mbushur më  pesto ne vaj të lule diellit; omëletë; polen i 

përgaditur për ushqim; patatina të thara (pomfrit); rabarbara(bimë barishtore shumvjeçare 

me gjethe te mëdha dhe kercyll të trashë të kuçremt) ne shurup; speca  me mish gjedhi; 

pljeskavica n ga patatet me qepë; gështenja të pjekura; arra të pjekura; grimësira me bazë 

mishi; grimësira me bazë tofua (ushqim nga mpiksja e qumështit të sojes  dhe shtypja e 

gjizave…); grimësira me bazë perimesh; grimësira me bazë bishtajore; grimësira me bazë 

patatesh; grimësira me bazë frutave arrore; patatina nga soja; pleskavica nga soja; kreker; 

ekstrakte mishi për supa; concentrate për supa; pasta për supa; kocka për supa; paragjella të 

ngrira të cilat kryesisht përbehën prej  mishit të pulës; ; paragjella të ngrira të cilat kryesisht 

përbehën prej  frutave të detit; tofu; tofu pljeskavica; pljeskavica nga perimet; salçiçe 
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vegjetariane; lëng nga guaskat; lejthia, të përgaditura; kërmij të pergaditur [escargot]; sojë 

[e përgaditur]; fole të zogjëve ushqyese; salçiçe ne brum; patatina ngajuke; caciki;sallata të 

pergaditura; preparate për përgaditjen e bujonave; qepë e fërguar.   

30   Pjekurina, produkte embëlsirash, çokolata dhe deserte; akull, akullore, jogurt dhe 

sorbet(sherbet me ngjyrë dhe aroma frutash) i ngrirë; kafe, çajëra dhe kakao dhe  

zavendësime të tyre; krip, shtesa ushqimi, aroma dhe mëlmesa; sheqer, ëmbëltues natyral, 

fill dhe lyres-salcë të ëmbël, produkte të bletëve; fara të përpunuara, nisheste dhe produkte 

nga to, produkte për pjekëje dhe tharëm; qofte të mbushura (ushtipka) nga ananasi; fërgesa; 

grimësira të cilat përbehën prej drithërave; grimësira nga mielli nga patatet; grimësira  nga 

misri; grimësira nga muesli; pjekurina peta të cilat përmbajnë proshutë; xhevrek; kifle 

(brioche) (pjekurina të ëmbëla); buchteln (Buchteln, janë kuleç të ëmbla të bëra nga brumi i 

majave, të mbushura me reçel, fara lulekuqe  ose gjizë dhe të pjekura në një tigan të madh, 

në mënyrë që të ngjiten së bashku. ) me reçel nga fasulja; sanduiçe frankfurti; burritos(një 

pjatë meksikane e përbërë nga një tortillë e mbështjellë rreth një mbushjeje, tipike me 

fasule ose mish viçi të grirë ose të copëtuar).; kalzone(pica te mbushura ne mes); 

çimiçange[peta të mbushura ne mes me perime dhe rriska mishi]; knedle[ brumëra ne formë 

çoftesh të mbushur ne mes]kineze ne avull (peta ne formë these te vogel te mbushura ne 

mes  te ziera); patatina me bazë të farave; cho mein [ushqime me bazë të petave]; 

kreker[brumëra të thata] të përgaditura nga drithërat; krekere me shije të mishit; kreker më 

shije të përimeve; kreker me shije të melmesave (erëzave ) bimore; kreker me shije djathi; 

kreker me shije melmesash; krepa; pite nga vezët; empanada[ ushqim tradicional Argjentin  

brum si jastek imbushur ne mes  ose me perime ose me reçel]; ençilada[specialitet 

Meksikan, nga brumi  i miellit te misrit ose grurit i shtrirë kuleç , i përgaditur më salca dhe 

mbushjet  nga perimet ose mishrat]; pllaka nga çokolata të përgaditura për ushqim me bazë 

çokolate; tortilja[peta te mbushura] për përgaditjën e fahitos[ushqim meksikan –pete e 

mbushur me mish te gjoksit të pules ose kofshave dhe me perime te ferguara]; pjekurina të 

cilat përmbajnë perime dhe peshk; gjella të gatshme me bazë orizi; gjella të gatshme ne 

formë picash; gjella të gatshme të cilat kryesisht  përmbajnë brumëra; pite të cilat 

përmbajnë mish; pite të freskëta; pica të freskëta; pjekurina të freskëta më salçiçe; kek nga 

orizi I ferguar [topoki];  rrollatë pranverore; kreker nga butakët; miser i fërguar; pica të 

ftohëta; brumëra të ngrira të mbushura më mish; pjekurina të ngrira të mbushura më 

perime; bagete të mbushura; brumëra të mbushura; çofte nga patatet te mbushura kineze 

(gioze, te ziera); pjekurina të mbushura; pite  nga perimet; kreker e nga orizi ne formë 

kaçamaku; ushqime ne bazë orizi; ushqime të cilat kryesisht përbehen nga brumërat;  

Fara të misrit të thara - tostuara; sanduiçe të tharë – ne tost; sanduiçe të tharë – ne tost  më 

djath; sanduiçe të tharë – ne tost më djath dhe sallamë; patatina [produkte nga drithërat]; 

grimësira me bazë drithërash; gimbap [ushqim Korean nga orizi]; pite nga frutat e 

grimësuara të frutave të thara; kek nga drithërat; hamburger të pjekur ne brum- pjekurina;  

sallamë e djegës dhe salcë domatesh [keçap] ne pjekurina të prera dhe të hapura; kek – 

embëlsirë nga meli; sanduiçe më salçiçe; grimësira nga mielli i drithërave; grimësira nga 

mielli i orizit; grimësira nga mielli i sojes; grimësira nga misri; grimësira nga drithërat  me 

shije të djathit; kupa –kokoshka të lyera me karamele  dhe arra  të ëmbëlsuara; toptha- çofte 

nga karkalecat; pica të konservuara; supa nga brumërat ne menyrën koreane  [sujebi]; kimçi 

krepa (kimçijeon); kek  embëlsirë nga orizi ngjitës (çapsaltok); peta të ferguara mne perime 

(japçae); flips nga djathi [grimësira]; makarone me djath; qullë nga kungulli (hobak-juk); 

lazanje; patatina misri me shije të algave të detit; miser i fërguar; patatina misri; patatina 
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misri me shije perimesh; sallata nga makaronat; kupa –kokoshka për mikrovalë[ pjeken ne 

mikrovalore]; senduiçe të cilët përmbajnë file peshku; senduiëe të cilët përmbajnë mish; 

kreker të mbushur me djath; krepa nga  fasulja mung (bindaeteok); naços[grimësira të 

thara]; gjella të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; gjella të konservuara nga brumërat; 

Sallata nga brumërat; gjella nga brumërat; pjekurina nga përimet dhe mishi; pjekurina nga 

perimet dhe mishi i shpendëve; pite; pite të cilat përmbajnë peshk; pite të cilat përmbajnë 

mish shpendesh; pite të cilat përmbajnë perime; pite të cilat përmbajnë mish të shtazeve të 

gjahut; oriz i fërguar; krepa; gjëra ushqimore të njelëta të përgaditura nga mielli; pjekurina 

të njelmëta; peta për pica; baza për pica; ushqime të përgaditura për pica; pica [të 

përgaditura]; kupa – kokoshka të lyera me te embël; pite tenxhereje;   toptha të mbushur me 

djath [grimësira misrie]; kupa -kokoshka; kesadiljas[ushqim meksikan –peta te paluara ne 

mes dhe te mbushura]; kishev[pite ne mes e hapur dhe e mbushur sipas deshires]; ravioli 

[peta te vogëla te mbushura –ushqim Italian]; çorba nga orizi; gjella të përgaditura nga 

orizi; toptha nga orizi; krekere nga orizi; kek – embëlsira nga orizi; biskota orizi; sallata 

nga orizi; ushqim me bazë orizi; rizhoto[oriz i bardhë i zier –ushqim Italian]; ushqim i 

njelmët i thekshem; senduiçe; pite nga mishi I derrit; grimësira nga susami; ushqim për 

zamër-uzhinë nga gruri; produkte ushqimore nga qulli nga drithërat[nisheste nga drithërat]; 

artikuj ushqimorë nga mielli I misrit; produkte ushqimore nga mielli; gjella nga gruri i 

plotë; pjesë-kafshata ushqimi nga misri te mbushura me djath aromatik; shpageta dhe çofte; 

shpageta ne kanaçe me salcë nga domatet; ushqime të holluara me grurë; që derdhen; sushi; 

tabule[sallatë-Grurë të copëtuar, vaj ulliri, qepë jeshile, nenexhik të freskët, piper të zi]; 

patatina të thata ; takos[peta të pjekura të mbushura]; tamales[Pjatë tradicionale 

Mesoamerican dhe Amerika e Jugut, e bërë nga masa ose brumë, e cila është avulluar në 

një lëvore misri ose gjethe bananeje]; pica të ngrira; pjekurina të ngrira të mbushura më 

mish dhe perime; grimësira ne formë topthash; patatina ne formë topthash; toptha; gjella të 

thara ose lëngëta të përgaditura për tu shërbyer të cilat kryesisht përbehen nga orizi ; gjella 

të thara ose lëngëta të përgaditura për tu shërbyer të cilat kryesisht përbehen nga brumërat; 

pica të pa pjekur; drekë ne kuti e cila përbehet nga orizi , me shtesa mishi,peshku ose 

perimeve; hot-dog (i pergaditur); pergaditur për ushqime  ushqimi i njelmet embël  i 

përgaditur nga mielli i misrit  të fituar më nxerrje -ekstrudim ; peta të pjekura paraprakisht 

për pica;  gjella të cilat kryesisht përbehen nga orizi; ushqim për zamër-uzhinë i cili 

kryesisht përbehen nga buka; dreka të pergaditura paraprakisht të paketuara  të cilat para se 

gjithash përbehen nga orizi, duke përfshirë edhe mishin, peshkun ose perimet; ushqime për 

zamër – uzhinë  e cila kryesisht përbehet nga dritherat e nxjerra- ekstreduara; ushqime të 

përgaditura të cilat (kryesisht) përmbajnë oriz; vonton patatina[patatina të feruara të 

mbushura me ajër ne mes]; pjekurina të buta; kërce të fares se plotë; pita nga mishi nga 

shpendet dhe mishi I shtazëve të gjahut; salçiçe rollne; zarzavate të përgaditura ne formë 

lyrjeje-salce; ushqime të përgaditura me bazë brumërash; kek- embëlsirë nga qepa.  

31   Produkte bujqësore dhe akuakulture, produkte horticulture dhe  pylltarie; fruta të 

freskëta, fruta arrore, perime dhe barishte-bimë; embëltues dhe drithëra të pa përpunuara.   

32   Birra dhe pije jo alkoolike të prodhuara me fermentimin e tharmit; pije jo alkoolike; 

preparate për përgaditjën e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përpos birrës); preparate për përgaditjën e pijeve alkoolike; ekstrakte 

frutash, alkoolike; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.   
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(111)  28702 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/895 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VILLA BONAGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vera.   

 

 

 

(111)  28701 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/896 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vinya Carles 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike , veçanërisht vëra.   

 

 

 

(111)  28700 

(151)  25/03/2022 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/897 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Violla 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina, ëmbëlsira, tart dhë biskota (kek); produkte waffle; waffle çokolate.   
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(111)  29498 

(151)  09/09/2022 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/898 

(732)  Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue New 

York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  COLGATE LINK  

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Furça dhëmbësh   

 

 

 

(111)  28777 

(151)  30/03/2022 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/899 

(732)  Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue New 

York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  COLGATE ELIXIR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh dhe shpërlarës goje   

 

 

 

(111)  28697 

(151)  24/03/2022 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/900 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fin Carré 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   çokolata, produkte nga çokolata, ëmbëlsira; duke përfshirë të gjitha produktet e 

cekura të punuara duke shfrytëzuar zavendësuesit për sheqer.  
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(111)  28736 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/921 

(591)  e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e 

portokallete, kaftë, e bardhë 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28737 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/922 

(591)  e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kuqe, e 

kafte, e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   
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(111)  28734 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/923 

(591)  e gjelbërt, e gjelbërt e hapur, e 

portokallet e kaftë, e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28733 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/924 

(591)  e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kaftë, e 

kaltër (blu), e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 jo-

alkoolike për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.   

 

 

 

(111)  28732 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/925 

(591)  e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kuqe, e 

(540)   
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verdh, e portokallet dhe e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28743 

(151)  25/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/926 

(591)  e gjelbërt,  e gjelbërt e hapur, e kuqe 

(vishnje), e kafte, e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28650 

(151)  23/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/927 

(732)  Hipp & Co Brünigstraße 141 6072 

Sachseln, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  HMP 
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(511) 5   Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca dietike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 

pluhur për foshnje; produkte mjekësore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhuri, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 

dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke (pelhure); 

preparate për lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me 

losion farmaceutik.    

29   Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime, qoftë të veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ëmbëlsira, 

puding dhe pjatë me embëlsira, kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose 

frutat; ushqime të gatshme dhe gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, 

kafshët e egra, peshku, pemët, perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose 

patate; supa; mish, peshk, shpezë, kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; 

vajra dhe yndyrëra ushqimore; ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, 

bazuar në proteina, yndyrëra dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të 

shtuara, minerale, trace elementë të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.    

30   Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 

nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 
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përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjekësor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 

minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.   

32   Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese   

 

 

 

(111)  28682 

(151)  24/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/929 

(732)  FERRARI S.P.A.  Via Emilia Est, 

1163 Modena                                         , IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sport; syze noti; Kuti per syze 

dhe syze dielli; gjama per syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për 

syze dhe syze dielli; spango per syze dhe syze dielli; lentet e kontaktit; syze zmadhuese 

[optikë]; kuti të adaptuara për lentet e kontaktit; Spektakle 3D; syze të zgjuara; qante per 

dylbi; programe të regjistruara për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane të lëngshme 

kristal; softuer elektronik i lojërave për pajisje elektronike qe mbahen ne dore; softuer 

elektronik i lojërave për celularë; softuer kompjuterik për lojëra; programe të regjistruara 

për lojëra elektronike; fishekë lojrash për përdorim me aparate lojrash elektronike; fishekë 

për lojëra kompjuterike; fishekë për lojëra video; disqe për lojëra elektronike; disqe lojrash; 

kaseta lojrash kompjuterike; kaseta lojrash; doreze për përdorim me kompjuterë, përveçse 

për  video lojëra; karikues i dorezes; kartat e memories per makinat e video lojrave; 

stimulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; stimulatorë per stërvitje sportive; 

rrota drejtuese për kompjuterë, përveç aparateve kontrolluese të lojës; kufje të përdorura 

për t'u lidhur me lojërat e mbajtura me dorë; çanta dhe kuti të adaptuara ose të formësuara 

që të mbajnë kompjuter; çanta të adaptuara për laptopë; fasiklla për laptopë; aparate 

telekomunikuese në formën e stolive; ekrane numerike elektronike; fjalorë elektronikë qe 

mbahen me dorë; bilbila sportivë; robotë mësimdhënës; mbulesa mbrojtëse dhe kuti për 

kompjutera tablet; shtroje per maus; telefonat mobil; mbulese e telefonit celular; mbajtës të 

telefonit celular; grafikë të shkarkueshme për telefonat mobil; çanta dhe kuti të adaptuara 

ose të formësuara që të mbajnë telefona celularë; rrip per telefon celular; karikues baterish 

për telefonat celularë; Karikues të baterive të celularit për përdorim në automjete; telefona 
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te menqur; mbulesa për telefona inteligjentë; mbajtës të telefonave te menqur; çanta dhe 

kuti të përshtatura ose të formësuara që të mbajnë telefona të mençur rripa per telefona te 

menqur; karikues baterish për telefona te menqur; Karikues të baterive te telefonave te 

menqur për përdorim në automjete; ora te menqura; pajisje elektronike dixhitale qe mund te 

vishen për ndijimin, regjistrimin, ruajtjen, dërgimin dhe marrjen e skedarëve të të dhënave, 

audio, imazhe, dhe video në të gjithë rrjetet e komunikimit, përfshirë pajisjet që 

komunikojnë me telefona te menqur, kompjuterë, pajisje kompjuterike periferike, asistentë 

dixhitalë personalë, regjistrues te zërit dhe aparate  per riprodhimin e zerit dhe faqet e 

internetit; programe kompjuterike dhe aparate elektronike që lidhen me sa më sipër, 

gjegjësisht për monitorimin, përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave 

në lidhje me aktivitetin fizik të një përdoruesi, pajtueshmërinë me programet shëndetësore 

dhe palestër, gjeolokimin, drejtimin, distancën, lartësinë, shpejtësinë, hapat e ndërmarrë, 

aktiviteti niveli, kaloritë e djegura, informacioni navigues, informacioni i motit dhe të 

dhënat biometrike; dhe softuer kompjuterik për të hyrë dhe kërkuar në bazat e të dhënave 

në lidhje me ndonjë nga sa më sipër; karikues baterish për orë inteligjente; karikues baterish 

për orë inteligjente për përdorim në automjete; maus [ kompjuter periferik]; qlodhesit per 

kyçet e dores për përdorim me kompjuter; kompjutera laptop; platformat e programeve 

kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme; monitorët e ekranit qe mund te vishen; 

asistentë dixhitalë personalë [PDA]; helmeta mbrojtëse; kostume garash automobilistike 

kunder zjarrit për qëllime sigurie; mbrojtesit e fetyres nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; 

doreza për mbrojtje nga aksidentet; balaklavat për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; çizme për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; 

rrobat për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga zjarri; CD-

ROM që paraqesin garat e makinave dhe historinë e prodhuesve të automjeteve; DVD që 

paraqesin garat e makinave dhe historinë e prodhuesve të automjeteve; CD-ROM që 

paraqesin makina dhe automobila me performancë të lartë; DVD që paraqesin makina dhe 

automobila me performancë të lartë; skedarët e figurave që mund të shkarkohen; skedarë 

video të shkarkueshëm; botime elektronike, të shkarkueshme; aparate për kontrollimin e 

shpejtësisë për automjete; parzmore tela elektrike për automobila; kamerat e pasme për 

automjetet; aparate drejtuese, automatike, për automjete; treguesit automatikë të presionit të 

ulët në gomat e automjeteve; rregullatorët e tensionit për automjete; regjistruesit e 

kilometrave për automjete; pajisje pa tela për telefona celularë; bravë elektrike për 

automjete; çelësat elektronikë për automobila; njësi kontrolli të sistemeve të kyçjes 

qendrore për automjete; aparate lundrimi për automjetet [kompjuterë në bord]; 

akumulatorët elektronikë për automjete; akumulatorët, elektrikë për automjete; regjistrues 

kilometrash për automjete; radiot e automjeteve; televizione makinash; aparate për 

telekomandë; kabllot fillestare për motorë; termostate për automjete; trekëndëshat 

paralajmërues të prishjes së automjeteve; qelesat për çaktivizimin e shiritave të ajrit për 

automobila; magnet; magnet dekorativ; rripa të përshtatur posaçërisht për mbajtjen e 

telefonave celularë, MP3 player, kamerat, video kamerat, syzet, syzet e diellit, kartat e 

koduara magnetike; kuti të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente; kuti të 

adaptuara për lojtarët CD; kuti të adaptuara për DVD player; raste të adaptuara për lojtarë 

MP3; përmbajtja e regjistruar; baza e të dhënave elektronike; audio regjistrime; video 

regjistrime; kartat e qarkut të integruar [kartat e zgjuara]; sistemet e funksionimit 

kompjuterik; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audiovizuale; pajisje komunikimi; 
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rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të dhënave; pajisjet e transmetimit; antenat; 

pajisjet e ruajtjes së kujtesës; fotokopjuese; skanuesit e figurave; printera për përdorim me 

kompjuter; pajisje dhe pajisje për përpunimin e të dhënave [elektrike dhe mekanike]; 

shpërndarës biletash; terminalet e pagesave elektronike, pajisjet e shpërndarjes së parave 

dhe klasifikimit; mekanizmat e operuar me monedhë; kompjuteret periferik; pajisje 

kompjuterike; përbërësit dhe pjesët e kompjuterit; pajisje audio / vizuale dhe fotografike; 

pajisje audio dhe radio marres; pajisjet e ekranit, marrësit e televizionit dhe pajisjet filmike 

dhe videove; pajisje për kapjen dhe zhvillimin e imazhit; kabllot e sinjalit për IT, AV dhe 

telekomunikacionin; magnetizues dhe demagnetizues; aparate, instrumente dhe kabllo për 

energji elektrike; aparate dhe instrumente për grumbullimin dhe ruajtjen e energjisë 

elektrike; qelizat fotovoltaike; komponentët elektrikë dhe elektronikë; kabllot elektrike dhe 

telat; qarqet elektrike dhe bordet e qarkut; pajisje optike, përmirësues të imazhit dhe 

korrigjues; pajisje optike; lazer, jo për qëllime mjekësore; pajisjet e sigurisë, sigurisë, 

mbrojtjes dhe sinjalizimit; alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; sistemet e kontrollit të 

hyrjes; pajisje zhytjeje; pajisje navigimi, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe hartimi të 

hartave; instrumente monitorimi; sensorë dhe detektorë; instrumente matëse, numëruese, 

rreshtimi dhe kalibruese; regjistruesit dhe regjistruesit e të dhënave; orkestrimin dhe 

simulimin; aparate monitorimi, elektrike; aparate dhe instrumente  

mësimdhënie, kërkimi, lundrimi, anketimi, fotografike, kinematografike, audiovizuale, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë 

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

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

softuer kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe ruajtjes; 

mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, pajisjet 

llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për 

zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

16   Stilolapsa, stilolapsa me boje; stilolapsa me pike; stilolapsa korrigjimi; stilolapsa 

rezerve; fisht boje për stilolapsa rezerve; rimbushesit e bojës së stilolapsit; fisht boje për 

stilolapsa; kutite e stilolapsit; sirtar per stilolapsa me boje dhe lapsa; kuti për stilolapsa; 

mburoja të stilolapsit të xhepit; stenda stilolapsi; materialet e shkrimit; instrumente shkrimi; 

shënues të tipit; lapsa; pastel [penat]; zbukurime të lapsit dhe stilolapsit; kuti lapsi; qante 

lapsi; mbajtës të lapsave; mbulues [shkrimi]; libra ushtrimesh; libra shkrimi dhe vizatimi ; 

libra shënimesh; fletore; Letër shkrimi; letër vizatimi; dyll nënshkrimi; fletë letre për 

shënime; ditaret dhe agjendat; ditaret e tavolinës; mbulesa për axhendat; mbulesa prej 

lëkure për ditarë; kapakët e librave të adresave; kopertinat e albumit; automjete modeli 

[zbukurime] prej letre ose kartoni; modele të automjeteve ne vizore [zbukurime] prej letre 

ose kartoni; bib letre; kuti letre ose kartoni; enë prej letre; enë kartoni; anije prej letre; 

peshqir letre; qarqaf tavoline prej letre; letër rafti; peceta të letrës; tabela prej letre; mbulesa 

letre për enë lulesh; dekorime tavoline prej letre; dekorime ushqimore të kartonit; qilim 

letre; leckë tavoline prej letre; shami letre; rrotulla kuzhine [letre]; vend kartat; paketimi i 

kontejnerëve prej kartoni; enë paketimi industrial prej letre; enë krem letre; shenja letre të 

shtypura; broshura; postera; kalendarë; katalogje; revista [periodikë]; libra vjetore; libra; 

broshura; periodike; manual; udhezuesit [lëndë e shtypur]; Buletinet; udhëzues të shtypur; 
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paraqitje grafike; riprodhimet grafike; kartat e suvenireve; kartat e vizitave; kartolinat; 

distinktiv letre; mbajtëse letre dhe kartoni për distinktiv; mbajtës të pasaportave; fotografi 

[të shtypura]; albume fotografike; stenda për fotografi; mbajtëse fotografish të bëra prej 

letre; kopertina për albume fotografike; albume; ngjitëse [shkrimi]; albume për afishe; 

kartat e ngjyrosjes për fëmijë; grupe pikture për fëmijë; liber shenues; shirita letre; kuti 

dhurate; skedarët e dokumenteve [shkrimi]; tavolina tavoline; organizatorët e desktopit; 

kopertina për libra; dosje [shkrimi]; etiketa, jo prej tekstili; etiketat ngjitëse të letrës; peshe 

per te mbajtur letra; mprehës lapsash, elektrikë ose jo elektrikë; hapëse letre [kushtet e 

zyrave]; mbajtësit e korrespondencës; ngjitëse [ngjitëse] për qëllime shkrimi ose shtëpiake; 

piktura [figura], të kornizuara ose të palodhura; pictures; Portrete; biletat e pasagjerëve; 

figurina të papier mâché; qese plastike për blerje; qese për blerje letre; qese [zarfe, thasë] 

letre ose plastike, për paketim; pllaka letre ose kartoni; banderola letre; standardet e letrës 

[flamuj]; pena prej letre; flamuj letre; pena prej letre; kalime të bëra prej letre; shirita 

cigaresh; bileta; mbajtës të biletave të letrës; pasazhe të koduara jo magnetike dhe karta 

identifikimi të bëra prej letre për të hyrë në një zonë të kufizuar; piktura; transferime 

[pikturat]; pulla përkujtimore; pulla për koleksionistë; litarë për mbajtjen e kartave të letrës 

dhe kalimeve të letrës; vepra arti dhe figurina prej letre dhe kartoni dhe modele arkitektësh; 

dekorime dhe materiale arti dhe media; pajisje arti, artizanale dhe pajisje modelimi; 

materialet e filtrimit të letrës; çanta dhe artikuj për paketim, mbështjellës dhe ruajtje letre, 

kartoni ose plastike; zbatime shkrimi; vula; pulla nënshkrimi; pullat e numrave; vula 

mbeshtetese; jastekë pullash; albumet e pullave; fletë përkujtimore; bojëra vulosjeje; 

zbatimi i korrigjimit dhe fshirjes; grupe shtypjeje dhe materiale detyruese për libra dhe 

letra; fletë të disponueshme letre ose celuloze; makine shkrimi; letër dhe karton; lëndë e 

shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç 

mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale 

për artistë; brusha per ngjyrosje; materiale mësimore dhe edukuese; çarçafë, film dhe çanta 

plastike për mbështjellje dhe paketim; tippet e printereve’ bllokues per printer.   

18   Kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; kuti, prej lëkure ose kartoni ; kuti qelesash; kuti 

lëkure per qelesa; etiketa bagazhesh prej lëkure; kutite e dokumenteve; qante shpine; qante 

shpine; çanta për sport; çanta plazhi; kutite e atasheut; qantat e kartave [shënime]; kuti e 

kartës së kreditit; grupe udhëtimi [artikuj lëkure]; çanta; qantat e dores; çanta shpatullash; 

çanta udhëtimi [sende prej lëkure]; qese kozmetike të shitura bosh; qese tufë; çanta [zarfe, 

arkat] prej lëkure, për paketim; kuletat e xhepit; qese; çanta shkollore; dollapët shkollorë;  

qanta shkollore te shpines; qanta shkollore te shpines të llojit karrocë; qese për blerje prej 

lëkure, tekstili ose neto; çanta blerëse; çanta për blerje; çanta hobe për mbajtjen e 

foshnjave; fasha për mbajtjen e foshnjave; çanta me pelena; doreza të valixheve; valixhe; 

mbathje dhe qante ushtarake; mbathje udhëtimi; valixhe; qantat e vogla per kozmetike te pa 

paisura; çanta kampingu; çanta udhëtimi; qante kampingu karroce; valixhet e tipit karrocë; 

çanta beli; qanta Boston; çanta veshjesh për udhëtime; transportuesit e veshjeve; 

transportues veshjesh për kostume dhe fustane; veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë 

shtëpiake; çanta për mbajtjen e kafshëve; zingjir lëkure; rripat e shpatullave [rripat] prej 

lëkure; gropa prej lëkure; rripat e mjekrës, prej lëkure; rripa për bagazhe; litarë lëkure; rripa 

lëkure; shiritat e shpatullave; gropa prej lëkure imituese; prerje prej lëkure për mobilje; 

mbulesa mobiljesh prej lëkure; kontejnerë paketimi prej lëkure; Lëkura e kafshëve dhe 

lëkura imituese; lekure e paregjur dhe lekure; mbulues kafshësh; lekure urithi [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkurat e shkumës, përveç për qëllime pastrimi; shkopinj alpinizmi; cadra 
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golfi; mbulesa ombrellash; lëkure dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe mbuluesit e 

kafshëve; bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe cadra dielli; shkopinj per ecje; 

kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; kravate, zingir dhe veshje për kafshët.   

 

 

 

(111)  28680 

(151)  24/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/930 

(732)  GONGNIU GROUP CO., LTD.                                              

East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, Cixi 

City, Zhejiang Province, CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programet kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; aplikacione kompjuterike 

kompjuterike, të shkarkueshme; robotët e telepresencës; robotë humanoidë me inteligjencë 

artificiale; agjendat elektronike, pajisjet e njohjes së fytyrës;  aparate fototeleografie; 

modem; gjurmues të aktivitetit të qe mund te vishet; ruterë pa tela; kufje; vëzhgues të 

ekranit qe mund te vishen; pajisje për regjistrimin e bartësve të zërit dhe figurave; 

projektuesit, materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; tela telefonike; 

adaptorë të rrymës; kabllo USB; priza elektrike; çelsat, elektrikë; çelsat e kohës; ndërprerës 

elektrikë [çelsat]; mbrojtës të tensionit; adaptor elektrikë; bazat e lëvizshme; përçues 

elektrike; dioda që lëshojnë dritë [LED]; rezistencat, elektrike; qipa elektronike;  ekranet e 

videove; aparate për telekomandë; fobat kyç elektronikë janë aparate për telekomandë; 

eloktrolisers; bravë, elektrike; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; alarme; 

sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e ndërthurjes; bateri të rimbushshme; 

bateri elektrike të rimbushshme; karikues të baterive; karikues USB; karikues pa tela; bazat 

elektrike; lidhës [elektriciteti].     

11   Llambat; Tuba ndriçues për ndriçim; Aparatet e Ndriçimit dhe instalimet; aparate 

ndriçimi diodash [LED] që lëshojnë dritë; tuba llambash fluoreshente;  Dritat për 

automjete; llamba vaji; enë gatimi, elektrike; Makina kafeje, elektrike; enë, elektrike; 

Toster; llapë ftohës; Frigorifer; Aparatet dhe makineritë e pastrimit të ajrit; klimat elektrike 

për përdorim personal; tharëse flokësh; tubat e bojlerit [tubat] për instalimet e ngrohjes; 

Radiatorët, elektrikë; Qezmat; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; burime dekorative;  

Instalimet e banjës; Ngrohje për banjot; Ngrohje për banjot; Instalimet e pastrimit të ujit; 

aparate dezinfektuese; Ndriçues gazi; Instalimet e polimerizimit.   

17   Goma, të papërpunuara ose gjysmë të punuar; Materialet e mbushjes prej gome ose 

plastike; unazat e gomës; tubat e vaskes; fijet e plastikës për bashkim; kryqëzime, jo prej 

metali, për tubacione; pajisje, jo prej metali, për gypa fleksibël; shufra plastike dhe shufra; 

9, gete lotuese; Gypat e materialit tekstil; Tuba fleksibël, jo prej metali; izolues i 

materialeve zjarrduruese; Materiale izoluese; Insulator; Dielektrikë [izolatorë]; tuba 
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izoluese; Materiale izoluese elektrike;  paketime të papërshkueshëm nga uji     

35   : Reklamim; klikime per reklamim me pagese; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; 

Reklama në internet në një rrjet kompjuterik; Sigurimi i informacionit të biznesit përmes 

një faqe në internet; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Marketing;  Rekrutimi i personelit;  

indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamimi; Sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; Makina zyre dhe qira të pajisjeve; Accounting; kërkimi i 

sponsorizimit; Shërbime me shumicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare 

dhe furnizimet mjekësore  

 

 

 

(111)  28796 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/931 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ZIMTINOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Fara të drithërave të përpunuar, niseshte dhe produkte të tyre, produkte pjekjeje 

dhe tharem; drithëra; drithëra për mëngjes; preparate  të drithërave, muesli; fjolla misri, 

tërshëra e bluar; grimësira nga drithërat; grimësira nga muesli; shkopinj nga muesli, 

shkopinj që përmbajnë një përzierje kokrrash-farash, fruta të arrave  dhe fruta të thata 

[ëmbëlsira].   

 

 

 

(111)  28795 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/932 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Zünftler 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike,posaçërisht pije të forta alkoolike   
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(111)  28798 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/933 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ΑΝΕΣΙΑ 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike,posaçërisht pije të forta alkoolike   

 

 

 

(111)  28797 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/934 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ΓΑΛΠΟ 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte nga qumështi dhe produkte të qumështit të çfarëdo lloji, posaçërisht 

djath   

 

 

 

(111)  28800 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/935 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ΕΡΜΗΣ GOLD  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; Birra më përqidje të ulët të alkoolit; pije të përziera më bazë birre   
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(111)  28799 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/936 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Zoofari 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike për kafshë; preparative për kujdesin e kafshëve, sapun, 

preparate kozmetike, shampon, preparate për kujdesin dhe mirëmbajtjën e lëkurës (qimeve) 

dhe dhëmbëve të kafshëve.   

5   Shtesa ushqimore (aditive) për kafshë , të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi.   

6   Kafazë për kafshë (nga metali); zile (këmbona)për kafshë (nga metali); qafore për qen  

(të gjitha mallërat e lartëpërmendura të përfshira në klasën 6).   

7   Makineritë për prerjen e qimeve të kafshëve   

8   Mjete për qethjen e kafshëve.   

9   Filikaça (bilbila) për qen; sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje) për gjetjen 

(locimin) e kafshëve; bylyzyk ushtrime  për kafshë (instrumente matëse)   

11   Aparate për filtrim për akuariume të brendëshme; aparate për ngrohje për akuariume të 

mbrendëshme; krevata me ngohëse për kafshë   

12   Mbulesa për ulëse (karrika) për automjete; mbulesa për ulëse (karrika) për  brendësi të 

automjeteve   

16   Gjëra të shtypura.   

18   Lëkurë dhe emitim i lëkurës dhe produkte për kafshë të punuara nga material të tilla  

(të cilat i përkasin klases 18), përkatësisht valixhe të vogla, çanta, çanta shpinde, çanta me 

rrota, çanta rreth belit; rripa qafe për qen dhe maska, rripa qafe, qafore për kafshë, pajisje 

parzmore për kafshë; veshje për kafshët  e përkëdhelura shtëpiake; çanta ushqimi 

(ingranazhe), të gjitha mallrat e lartpërmendura që i përkasin klasës 18.   

19   Kafaza për kafshë (jo metalik); kafaza (jo metalik); zhavorr   

20   Mallra, të përfshira ne klasën 20, nga druri,tapa, kallami, briri, druri i shelnjës ose 

plastika, përkatësisht mobile dhe pajisje për hapësira për lozje të kafshëve, shtëpi dhe 

shtëpiza për kafshë, vende pushimi dhe fjetëjeje per kafshë, material për aktivitetin e 

kafshëve, përkatësisht kuti për aktivitete, transportues i kutive për transport të kafshëve, 

mbajtes(kembëza) për ushqim kafshesh; pasqyre për kafshë; shporta , krevate, shtëpiza, 

jastek, shtroja për fjetje dhe shtrirje dhe shtëpiza për kafshë; trarë për gërvishtje për kafshë; 

rulet për gërvishje për kafshë; mobile për gërvishje për kafshë; mobile për kafshë; komoda 

për akuariume të mbrendëshme; shtëpiza për adhuruesit shtepiak, shtëpiza për adhurues; 

kafaza transportues dhe kuti pë adhuruesit shtëpiak; shkalla dhe hulaja për adhuruesit 

shtëpiak (ë gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 20); shtëpiza për zogj.   

21   Enë për ushqim; krehër për kafshë, brusha për kafshë dhe shpuza; kafaz, terrariume të 

brendshëm dhe kuti  shtroja për të përkëdhelurit për kafshë shtëpiake; vaska për larje-

pastrim të zogjëve; enë për rerë për maca; brusha të dhembëve për kafshë; enë për ushqim 

për zogj; enë plastike për distribuimin e ushqimit te kafshëve; ushqyese elektronike për 

adhuruesit shtëpiak-kafshë; prag dhe  platforma për kafaza për adhuruesit shtëpiak   
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24   Batanije për adjuruesit shtëpiak.   

28   Lodra për kafshë   

31   Rerë për adhuruesit shtëpiak, ushqim për zogj; shtroja për kafshë; mbloja për maca dhe 

shtroja për kafshë të vogëla; sanë, kashtë; bimë-barishte të gjalla për akuariume të 

brendëshme; ushqim për kafshë, ushqim kafshë, produkte ushqimore për përtypje për 

kafshë; pije për adhuruesit shtëpiak.   

 

 

 

(111)  28792 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/937 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ΓΛΥΚΑΝΘΗ  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pulpë-tul frutash, reçel, xhelatinë, lyerje të embëla, të gjitha qe i përkasin klases 

29;   

30   Mjaltë, lyerje të embëla të përfshira në klasën 30, embëlsira dhe produkte embëlsirash-

pastiçëri, bombona, karamele,  bombonjera nga çokolatat dhe çokolata.   

 

 

 

(111)  28791 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/938 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ΚΑΡΔΗΣ  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte nga mishi, shpendë dhe produkte nga shpendët, shtazë gjahu 

dhe produkte nga mishi i shtazëve të gjahut, salçiçe; të gjitha produktet e cekura më lartë 

gjithashtu e konservuar, ngrirë dhe thellë e ngrirë   

30   Bukë dhe pastiçeri, speciale- pica të përgaditura të mbushura me djath, spinaç, purri 

(pras),  proshutë dhe / ose kremë, bukë.   
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(111)  28790 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/939 

(591)  Ngjyra e gjerbert, zezë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ziera dhe thara,posaçërisht fruta të thara.   

30   Miell dhe drithëra, produkte nga drithërat, oriz, produjkte nga orizi, peta, griz, griz 

durum gruri (bollgur); ushqime të gatëshme të cilat përbehën mallërat e lartëpërmendura.   

 

 

 

(111)  28789 

(151)  31/03/2022 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/940 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, shpend dhe shtazë gjahu; produkte nga mishi, shpendët dhe shtazët e 

gjahut, gjithashtu në formë suxhuku dhe produkteve nga suxhuku; ushqime të gatshme të 

cilat kryesisht përbehen prej produkteve të lartë cekura.   

 

 

 

(111)  29206 

(151)  20/07/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/944 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

(540)  Floralys 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 16   Produkte nga letra, të përfshirë në këtë klasë, përkatësisht letër toaleti, faculeta të 

lagura, faculeta, peceta tavoline, peshqir letre, faculeta letre, peceta letre, peceta letre për 

përdorim për kozmetikë.  

   

 

 

(111)  29205 

(151)  20/07/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/945 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  footflexx 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.    

35   Publikime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim të zyres; shërbimet e 

shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes me pakicë përmes 

internetit dhe shërbimet on line të porosisë përmes internetit lidhur me veshjet, mbathjet 

dhe mbulesave për kokë   

 

 

 

(111)  29204 

(151)  20/07/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/946 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Florabest 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Pyka metalike për tu vendosur në tokë për tharëse rrobash që sillen dhe/ose 

ombrellë për diellë; tel jo elektrik nga metali i zakonshëm   

7   Pompa, të përfshira në këtë klasë; pompa zhytëse dhe pompa uji shiu; kositëse motorike; 

mjete dhe paisje elelektrike për për kopshtari; paisje për aparate dhe mjete elektrike për 

kopshtari, të përfshira në këtë klasë; kositëse për bari; trimer (lloj sharre) për rrethojat e 

gjalla, sharra motorike dhe sharra makine; makina termike për zhdukjen e rrënjëme me 

flakë   

8   paisje dore për punimin e tokës, paisje dore për trajtimin e bimëve, paisje dore për 
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kositjen e barit, gërshërë të mëdha dore; trimer (i dores) për murin e gjallë   

9   Rroba sigurie, helmetë mbrojtëse,mbathje mbrojtëse, syze mbrojtëse, doreza mbrojtëse, 

sensor solar lëvizës; llogaritës për sisteme për spërkatje dhe ujitje.    

11   Aparate për pjekje dhe paisjet, të përfshira në këtë klasë; llampa ndriquese; enë kopshti 

për ujë; aparate për spërkatje dhe ujitje; llampadar solar.   

16   Qese për mbeturina nga letra dhe plastike; materijal për paketim nga plastika për 

mbmbulim dhe mbrojtje të bimëve dhe për qëllime të tjera kopshtarije; fije (konop) nga 

letra.    

17   Gypa për ujitje; pjesë dhe mbyllës si dhe shtesa për gypa.    

18   Rripa çante për vegla kopshtarije; çadra dielli dhe paisje për çadra dielli, të përfshira në 

këtë klasë   

19   Kopshte të mbuluara (lëvizëse) nga plastika dhe gjami; mure ansore nga druri ose 

plastika.   

20   Dekorime kopshtarije nga druri ose plastika; dekorime solare nga druri dhe plastika për 

kopshte; elisa të vogla (dekorime plastike për kopsht), mobile kopshtarije, karrige për 

kopsht, karrige pushimi për kopsht, tavolina për kopsht, rafte, hulaja për kopsht, tavolina, 

jastek me tapiceri për mobile për kopsht; jastek për gjunjë; enë për kompostim nga druri 

ose plastika; mbajtës për gypa të cilët nuk janë nga metali   

21   Artikuj dekorativ nga xhami ose çermaika për kopsht; dekorime solare nga xhami ose 

qeramika për kopsht; aparate për ujitjen e luleve dhe bimëve; mjete për ujitje, spërkatëse, 

spërkatëse për kopsht; brusha për fshirje dhe pastrim; mbjellëse dhe enë për bimë, kovë, 

enë dhe shporta për lule dhe bimë, të përfshirë nëkëtë klasë; tharëse rrotulluese për rroba 

dhe paisje për to, të përfshira në këtë klasë; enë me trëndafila   

22   Streha dhe pëlhura për mbrojtjen dhe mbulimin e bimëve, tenda anësore; fije lidhëse 

nga plastika; tenda anësore nga tekstili.    

24   Mbulesa për tavolina; fije të endure të tekstilit.    

25   Veshje, mbathje, mbules koke, pantallona, xhaketa, përparëse, jelek, dorëza, të gjitha 

produktet për përdorim në kopsht   

27   Bari artificial; shtroja para dere; shtroja me hapësirë etisoni.    

 

 

 

(111)  28946 

(151)  26/05/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/947 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Formil 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjent për larjen e rrobave; preparate për zbardhim; preparate për pastrim; 

tretje për polirim; preparate për mënjenimin e yndyres; preparate abrasive; sapun pluhur; 

preparate për pastrimin e tekstilit; sapun për rroba.   
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(111)  28960 

(151)  30/05/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/948 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  formoso 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kafe, zavendësues për kafe, kafe e përzier, ekstrakt kafeje, preparate për kafe.    

 

 

 

(111)  28947 

(151)  26/05/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/949 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Freeway 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe langje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për krijimin e pijeve.  

   

 

 

(111)  28939 

(151)  26/05/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/951 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Freshona 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të konzervuara, afatgjate, të përpunuara, të fermentuara, të 

thata, të ngrira dhe të ziera; pemë dhe perime të konzervuara, duke përfshirë produkte 

turshi; pemë dhe perime në shishe; koncentrat lëngu nga perimet për ushqim.  
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(111)  28938 

(151)  26/05/2022 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/953 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FRO’FRAIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi, përkatësisht vaj qumështi për ngrërje dhe 

yndyrë qumështi, gjalpë; djath dhe produkte djathi, përkatësisht salca nga djathi, lyerës nga 

djathi, fondu (lloj djathi), djath i freskët, kombinim i djathit me grimsina që kryesisht janë 

nga djathi, djathi krem, djathi gjerman, djathi pluhur, zavendësues për djath, gauda djath, 

djath edamer, djath çedar, djath i butë, jogurti grek, djath i bardhë, djath i përpunuar, kek 

me djath (kuleq djathi), djath në formë salce dhe kroket nga djathi.    

 

 

 

(111)  28857 

(151)  07/04/2022 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/982 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  proViact 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit, jogurt, djath, produkte djathi, djath i freskët.   

 

 

 

(111)  28740 

(151)  25/03/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/983 

(591)  E kuqe, e bardh dhe e kaltër 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

(540)   
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 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele, këpucë, mbulesat e kokës, duke përfshirë fanellat, 

pulovrat, xhupat me kapuç, përparëset.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  28858 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/985 

(300)  30 2019 114 997.1  19/11/2019  DE 

(732)  VEKA AG Dieselstraße 8 48324 

Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  VEKAPRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mbrojtës për plastika, në veçanti mbrojtës për dritare, dyer, vula dhe/apo panele 

nga plastika, dhe/apo për metal, në veçanti për dritaret nga alumini, dyert, profile të veshjes 

dhe/apo panele alumini;ngjitës për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo 

panele nga plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht për dritare, dyer, profile të veshjes 

dhe/apo panele nga alumini;lecka të mbarsura me mbrojtës dhe/apo ngjitës për plastikë, në 

veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo panele nga plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht 

për dritare, dyer, profile të veshjes dhe/apo panele nga alumini;veshje në formën e ngjyrave 

dhe llaqe për plastika dhe/apo alumin, posaçërisht për riparimin e dëmeve.   

3   Agjentët e pastrimit për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula dhe/apo panele nga 

plastika, dhe/apo për metal, posaçërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo 

panelet nga alumini; tretës si agjentë pastrimi si dhe për ripërpunimin e plastikës, në veçanti 

për dritare nga plastika, dyer, vula dhe/apo panele nga  plastika, dhe/apo nga metali, 

posaçërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga alumini; agjentë 
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lustrimi për plastikë, posaçërisht për dritaret, dyert, vulat dhe/apo panelet nga plastika, 

dhe/apo për metal, veçanërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga 

alumini; agjentë pastrimi për xhama, posaçërisht për panele xhami të instaluara në dritare 

dhe/apo dyer; lecka të mbarsura me agjentë pastrimi, tretës dhe/apo agjentë lustrimi për 

plastikë, posaçërisht për dritaret, dyert, vula dhe/apo panelet nga plastika, dhe/apo për 

metal, veçanërisht për dritaret, dyert, profilet e veshjes dhe/apo panelet nga alumini; lecka 

të mbarsura me agjentë të pastrimit të xhamave, veçanërisht për panele xhami të instaluara 

në dritare dhe/apo dyer.   

4   Lubrifikantë për montim të dritareve dhe/apo dyerve.   

21   Lecka pastrimi; lecka për lustrim; lecka për aplikimin e mbrojtësve, ngjitës, agjentë 

pastrimi, tretës dhe/apo agjentë lustrim për plastikë, në veçanti për dritare, dyer, vula 

dhe/apo panele nga plastika, në veçanti për metalet për dritare, dyer, veshje, profile të 

veshjeve dhe/apo panele nga alumini, dhe/apo për panele xhami të instaluara në dritare 

dhe/apo dyer.   

 

 

 

(111)  29295 

(151)  17/08/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/986 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Mountone 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte furrtarije, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; drithëra të përpunuara, 

nisheste dhe produkte të saja, pregaditës (salca) për mish zgare dhe majë; bonbon të ëmbla 

jomedicinale; produkte ëmbëltuese jomedicinale me çokolata; ëmbëlsira (bonbon), çokolata 

të vogla dhe goma për përtypje; çokolada të vogla të cilat përmbajnë përzierje të drithërave, 

arrive dhe pemëve të thata (të ëmbëlzuara); çokolata; ëmbëlsira nga çokolata; sheqer, 

ëmbëltues natyral, shtresa lëmuese të ëmbla dhe të mbushura, produkte bletësh; akull, 

akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; kafe, çaj, kakao dhe përbërësit e tyre.  

   

 

 

(111)  28859 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/987 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Monte Plogar 
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(511) 33   Pije akloolike (përveç birrës), posaqërisht verëra.    

 

 

 

(111)  28860 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/988 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Monte Janu 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra.    

 

 

 

(111)  28861 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/989 

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

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; sheqer; ëmbëltues  

natyral; ëmbëlsira (bonbon); ëmbëlsira në formë pllakëza dhe goma për përtypje; pllakëza 

me drithëra dhe pllakëza energjike; pjekurine, kuleqë, tart dhe biskota (kuleq të vegjël); 

produkte me bazë çokolate; ëmbëlsira; ëmbëlsira në formë pllakëzash; ëmbëlsira në formë 

të ngrirë; bonbon në forë ëmbëskire, jomedicinale.    

 

 

 

(111)  28862 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/992 

(540)  Liftan 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 1   Kimikatet të cilat përdorën në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari.   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim për pastrim të rrobave; 

preparate për pastrim, lustrim, shlyerje dhe gërryerje; kozmetikë   

 

 

 

(111)  28863 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/994 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PARKSIDE X 20V TEAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla elektrike   

9   Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjën  e energjisë elektrike; bateri; 

akumulator[ bateri], elektrike; aparate karikimi për pajisje të rimbushshme; mbushes 

[karikues] 

   

 

 

(111)  28864 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/995 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PARKSIDE X 40V TEAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 7    Vegla elektrike   

9   Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjën  e energjisë elektrike; bateri; 

akumulator[ bateri], elektrike; aparate karikimi për pajisje të rimbushshme; mbushes 

[karikues]   
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(111)  28865 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/996 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PARTY CROCKERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Grimësira, përkatësisht fruta të kikirikave të tharë,pjekur, kriposur, fërguar, 

ekstruduar dhe/ose me melmesa, fruta të arrave, bajame dhe thelba të arrave indiane dhe 

frutave te arrave, patatina nga patatet, shkopa nga patatet; grimësitra figura nga patatet; 

grimësira me patate të fërguara; lyrës; grimësira nga produktet e ekstruduara nga patatëja   

30   Embëlsira; pjekurina, posaçërisht kek anglez/skotlandez  me gjalpë, kek nga gjalpi  ne 

forma të ndryshme, vafle, pjekurina të njelmëta, xhevrek, pjekurina me qepë dhe pjekurina 

me djath, vafle, biskota, bukë e thekur [pjekur dy here], kuleç-kek nga  xhenxhefili dhe 

mjalta, kreker[pjekurina te kripura], pjekurina të gatshme për tost, posçërisht sanduiçe të 

kripura   si pjekurina; kupa [kokoshka], kornfleks [ushqime per uzhinë nga drithërat]; salca; 

grimësira nga produktet e grurit, orizit, dhe misrit të ekstruduar; grimësira nga misri 

   

 

 

(111)  28866 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/997 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Pengu Surfer 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore; akull për ushqim; pluhur për akullore; akull aromatik;  jogurt i 

ngrirë[akull pastiçeresh]; sherbet [akull]. 

   

 

 

(111)  28867 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/998 

(540)  Livergy 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 14   Mbajtëse çelsash (pjesa e rrumbullakët) dhe mbajtëse çelsash (pjesa e zingjirit); 

mbajtëse çelsash në formën e etiketave; stoli; unaza (stoli); rripa të cilët barten në kyqe 

(stoli); rrathë dore (bylyzyk); pulla për mansheta (stoli); gjilpëra dekoruese (stoli).    

16   Mbajtëse për të holla (pare); kalendar advent (fetar).   

18   Çanta, posaqërisht thasë të vegjël (zarfe, qese) nga lëkura, për paketim, çanta për treg 

(pazar), çanta udhëtimi, çanta kozmetike; çanta të vogla rreth belit; çantë shpine; qese që 

lahën për produkte të higjenës personale; çanta të vogla tualeti; çanta të vogla tualeti të cilat 

shiten të zbrazëta; çanta për femra; kuleta për kartmonedha metalike, jo nga metalet fisnike; 

kuleta; qese për qelësa; kuleta për qelësa; kuleta për kartela [lëkurë].    

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse për kokë; ndërresa të poshtme; rripa; ngrohëse të trupit 

(veshje); ngrohëse për shpinë (veshje); ngrohëse për shpatulla (veshje); ngrohëse për këmbë 

(veshje); ngrohëse për duar (veshje); ngrohëse të cilat njëkohësisht përdorën për këmbë, 

duar dhe kyqe (veshje); ngrohëse për kyqe (veshje); ngrohëse për pjesën rreth veshkave 

(veshe); kravata; kravatë flutur (veshje); varëse rrobash; veshje për meshkuj; jakne 

(veshje); jakne të lëkurës; dorëza (veshje); shamia rreth qafës (shall); shami xhepi   

26   Arrna dekorativ për rroba; shenja të risive dekorative (pulla).   

 

 

 

(111)  28868 

(151)  07/04/2022 

(181)  18/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/999 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Pepperts 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; Aroma; Vajëra esenciale; Produkte kozmetike; Kozmetikë dekorative, 

Makiazh [shminkë]; xhelatinë për  dush; Antiperspirante [produkte tualeti]; Krema për 

pastrim dhe dush; Mjete për heqjën e qimëve dhe për rrojë, vaj për rrojë, sapun për rrojë, 

krema për rrojë, shkumë për rrojë, balsam për rrojë, losion për rrojë, produkte për kujdesin 

pas rroje; Krip për pastrim (për tu larë] dhe shtesa tjera për pastrim për nevoja jo 

mjekësore; artikuj për pastrim, kujdes dhe  zbukurim të flokut, shampona, losione për flokë, 

artikuj për ngjyrosje dhe heqje të ngjyrës për flokë; Losione për rrezitje, artikuj kozmetik 

për kujdesin e lëkurës  pas rrezitjës; Pergaditje për pastrimin e dhëmbit, nuk janë për nevoja 

mjekësore, Ujëra për shpërlarjën  e zgavrës se gojës, Përgaditje jo mjekësore për kujdesin e 

gojës dhe dhëmbëve; Pambuk dhe shkopa nga pambuku për qellime kozmetike; Lecka të 
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lagura për pastrim dher lëtër tualeti e impregnuar[e ngopur]; Lëter e lagur tualeti.   

5   Barëra[medikamente] të cilat ipën pa reçetë mjekësore, preparate farmaceutike; shtesa 

ushqimi   

9   Syza të diellit   

14   Orë   

16   Lëter dhe kartuç; lëter higjienike; facoleta.   

18   Çanta rastësore[ raste te veqanta]; çanta të vogla për monedha, kuleta, këllef për çelsa, 

çanta të dorës, akt  çanta, çanta për blerje[shoping], çanta krahu shkollore, çanta shpine; 

complete për udhëtim (pajisje lëkure), çanta udhëtimi; çanta për udhëtim; ombredha shiu, 

ombredha dielli, shkopa për hecje.   

20   Roletne të dritareve të brendshme të punuara prej tekstili   

21   Krehër; brusha kozmetike; kuti për sapun, gota për shpërlarjën e gojës, kuti  për brusha 

të dhëmbëve; brusha për guaskën e WC-së; gota nga lëtra ose plastika; kuti  për brusha për 

dhembë    

24   Produkte dhe tekstile të endura, përkatësisht pëlhura, perde,mbulesa shtëpiake, mbulesa 

tavoline dhe mbulesa; facoleta xhepi nga tekstili ;  mbulesa krevati dhe mbulesa për 

tavolina   

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse koke; kanotiere, këmisha, kanotiere me mëngë të 

shkurta, pantolona, funa, fustane, gjempera, xhaketë e thurur[cardigan], pallto, xhup[veshje, 

çorapë,hellanka[pantolona të ngusht te ngjitur për trupi- shtrengues], çorapë najloni për 

fëmra, triko, ndresa të poshtëme, pixhama, rroba fjetëjeje; thurje(veshje); beshje termo(te 

ngrohta); xhinse[veshje]; lesh polarë; veshje nga lëkura, imitimi i lëkurës ose lëkurat e 

leshta; veshje sportive dhe mbathje sportive; kapela, shalla dhe dorashka; shirita 

koke[veshje]; kapela për not; rripa[veshje]; çizme.   

26   Bareta [kapelë koke e punuar nga leshi me cilësi më të lartë]., kapela dhe bereta, goma 

për flokë, sende dekorative për flokë, kapëse për flokë, lidhëse për flokë, shirita flokësh, 

gjilpëra për flokë, rrjeta për flokë, goma për bishtalecë, shirita gome për gërsheta 

flokesh[bistek].   

29   Mish dhe perpunime të mishit; pëshk dhe produkte te peshkut; fruta të detit (jo te 

gjalla) dhe produkte te tyre; shpendë dhe produkte te shpendeve; shtazë gjahu dhe produkte 

bte shtazëve te gjahut; salçiçe dhe produkte nga mishi i tharë; guaska (jo te gjalla) dhe 

produkte nga to; ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendësh, ekstrakte të mishit 

të shtazëve te gjahut, ekstrakte frutash, ekstrakte perimesh; ekstrakte bimesh-barishtash për 

ushqim; sallata me mish, peshk, shpendë, shtazë gjahu, salçiçe,fruta te detit, perime dhe/ose 

fruta; fruta dhe perime; të gjitha mallrat e lartëpërmendura duke përfshirë  te gjitha keto 

mallra  ne formë të konservuar, zier, tharë, dhe/ose ngrirë ;fruta të arrave të përgaditura, 

përzierje të përpunuara të frutave të arrave, duke përfshirë me fruta te thara; xhelatinë, 

reçel, marmeladë,  compote frutash; përzierje të cilat përmbajnë yndyra për lyrjën e fetave 

të bukës;vezë, qumësht,produkte te qumështit, gjalpë, djath dhe produkte te djathit, ajkë 

qumështi, jogurt, djath grush[një mpiksje djathi e fituar nga veprimi i fermentimit të reninës 

ose acidit laktik pas ndarjes së hirrës nga qumështi. Formohet në fazën e parë të prodhimit 

të djathit.]; qumësht pluhur për qellime ushqimore; qumësht soje [zavendësues qumështi]; 

kokrra te sojes; sojë e konservuar; deserte me jogurt, kvark[lloj ajke], shllag, qumësht 

dhe/ose me bazë frutash; vaj dhe yndyrë për ushqim; supa, lëng mishi për supa dhe çorba; 

grimësira nga patatet; ushqim i gatshem dhe ushqime te ngrira,pa shtesa ose te cilat ne bazë 

përbehen nga  mishi, peshku, shpendet, shtazet e gjahut,  frutat e detit, patatet, 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

246 

 

frutat,perimet, produktet e qomështit, sojes dhe/ose djathit; substance dietale dhe ushqime 

te cilat nuk janë të përshtatura për  nevojat mjekësore, pa shtesa ose e cila është ne bazë e 

përberë nga mishi,peshku, shpendet,shtazët e gjahut, frutat e detit, patatet, frutat,perimet, 

produktet e qomështit, sojes dhe/ose djathit; substance dietale dhe  zarzavateve 

ushqimore,te cilat nuk janë të përshtatura për nevoja mjekësore , ne bazë proteineve dhe 

yndyrave.   

30   Kafe natyrale,kafe artificiale,çaj, kakao; kafe, çaj, kakao ose pije me bazë çokolate; 

produkte nga kafëja, kakao ose çaji për përgaditjën e pijeve jo alkoolike; miell dhe 

produkte nga drithërat, drithëra, muesli, grmësira me bazë drithërash dhe produkte nga 

mielli integral; bukë, pjekurina dhe embëlsira; embëlsirae (duke përfshirë edhe ato me 

zavendesues te sheqerit); çokolata, çokolata dhe embëlsira çokolatash; akull për ushqim; 

puding; mjaltë, melasa; sheqer, oriz, tapioka, sago; tharem, pluhur për pjekurina, nisheste 

për ushqim; krip, mustardë; majonez, salcë domatesh [keçap], uthull, salca [melmesa], 

lyrje;erëza-melmesa, ekstrakte melmesash; aroma për ushqim; pica, produkte nga picat, 

pasta nga ushqimi me miell, brumëra[noodles]; gjera ushqimore nga mielli i sojes; 

senduiçei, bukë të gjata [vekne] dhe bagete[bukë te holla e te gjata]; senduiçe; sushi[oriz 

japonez I pergaditur me uthull, krip, sheqer];  gjella te gatshme dhe ushqime te ngrira, pa 

shtesa ose te cilat ne bazë përbehen nga  nga produktet integrale, pjekurina, embëlsira, 

brumëra, fijeve te holluara te brumërave [nudl]  dhe/ose orizi; supstanca dietale dhe 

ushqime  te cilat nuk janë të përshtatura për nevoja mjekësore, pa shtesa  ose e cila ne bazë 

përbehet nga  produktet integrale, mielli te sojës, pjekurinave, embëlsirave, brumërave, 

nudle dhe /ose orizi; supstanca dietale dhe gjëra ushqimore , te cilat nuk janë të pështatura 

për nevoja mjekësore, ne bazë të hidrateve të karbonit.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; alga për ushqim te njerëzve; fruta te arrave [fruta]   

32   Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo alkoolike; pje nga frutat dhe lëngje 

frutash, lëngje frutash; lëngje nga perimet [pije]; shurupe dhe preparate tjera  për 

përgaditjën e pijeve. 
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(511) 35   Shërbime te agjencive të eksport-importit;shërbime të agjencive për informata 

biznesi;huazim i makinave dhe paisjeve të zyrave (me përjashtim të kompjuterëve);përpilim 

i statistikave;shërbime kontabiliteti dhe libërmbajte;hartim i deklaratave të 

llogarive;auditim/auditim i libërmbajtjes;administrim biznesi dhe funksione zyre;përgatitje 

e taksave;konsulta profesionale biznesi;menaxhim biznesi dhe organizim i 
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konsultave;konsulta për menaxhim personeli;konsulta për menaxhim biznesi;përgatitje 

njoftimeve për shtyp;reklamim direkt nëpërmjet postës;asistencë menaxhimi komerciale 

ose industriale;përditësim i materiait reklamues;shërbime të ekspertëve të efikasitetit të 

biznesit;hulumtim tregu;vlerësime biznesi;hulumtim biznesi;pyetje (kërkesa) 

biznesi;reklamim;shërbime marketingu;shërbime reklamimi;marëdhënje me 

publikun;reklamim televizioni;parshikime ekonomike;analiza të kostos së çmimit;informata 

biznesi;sondazh opinioni;menaxhim i skedave kompjuterike;futje dhe nxjerje e të dhënave 

në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake;menaxhimin dhe drejtimin e 

sistemit të përpunimit të të dhënave të biznesit;procesuim administrativ i të 

dhënave;menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime 

administrative);huazim i hapsireës për reklamim;huazim i materialit reklamues;organizim i 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamues;administrim biznesi për licencim të 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerë;shërbime të jashtme (asistence biznesi);qeradhënije e 

makinave dhe paisjeve për zyre;qeradhënie e makinave të zyrave.   

36   Shërbime bankare dhe financiare; bankieri; bankieri private; shërbime të bankierisë 

elektronike; telbankeri; lizinë; lizinë operative; financim i blerjes me qera; aranxhim i 

financave për lizinë; huadhënie, kredi,  dhe shërbime të finacimit të qerasë; kredi për blerje 

qeraje; aranzhim i marëveshjeve për qera; aranzhim i qerasë për qea të pronës komerciale; 

lizinë e pronës së patundshme; sigurimi i fondeve për blerje me qira dhe qira; sigurim i 

informacioneve lidhur me lizinin dhe qeranë; marje me qera të pasurive të patundshme; 

shërbime të dhënie së tokës me qera; qeradhënie ose marje me qera të ndërtesave; 

qeradhënie të zyrave (patundshme); agjenci brokeri për qeradhënie ose qeramarje të tokë; 

qeradhënie të patundshmërive; qeradhënie dhe qeramarje e godinave; aranzhim i 

marëveshjeve për qeradhënie dhe qeramarje për patundshmëritë, qeradhënie dhe qeramarje 

e tokës; qeradhënie dhe qeramarje e apratamenteve; qeradhënie dhe qeramarje e shtëpive; 

adminstrimim qështjeve financiare; financim dhe shërbime financimi; shërbime financiare; 

brokeri; kuota burse; shërbime monetare; udhëheqje e transkacioneve finaciare; qështje 

monetare; kontrollimi i shënimeve bankare; marje depozi; shërbime të ruatjes se depozitave 

me vlerë; ofim i mundësisë për rsigurimin e lehtësirave për depozita; kujdestari; 

transaksione dhe transfere finasiare, dhe shërbime pagesash; kijdestari financiare; 

planifikim dhe menaxhim financiar; menaxhim pasurie; administrim besimit; menaxhim i 

aseteve finaciare; shërbime investimi në kompani investuese, fonde reciproke, kompani 

pensionesh dhe foinde pensionesh në tregjet e kapitalit të brendshëm dhe te jashtëm; 

konsulta investimesh; investime kapitale; shërbime të kursimeve bankare; faktorizimi, 

pastrimit financiar; analizë finansiare; shërbime të pagesave administartive; transvere 

elektronike të fondeve; menaxhim financiar të kompanive; menaxhim i asteve individuale; 

informin, të dhëna dhe shërbime konsultash në lëmin e finacave dhe bankerisë; shërbime 

brokeri për aranxhim të financave me institucion tëtjera financiare; shërbime financiare 

brokeri; verifikim i kartelave kreditore; transkacione elektronike të kartelave kreditore; 

shërbime financiare që operojne me kartela; shërbime të kartelave kreditore dhe të kartelave 

pagesore; procesuim i pagesave të kartelave kreditore; procesuim i pagesave të debit 

kartelave; shërbime financiare lidhur me lëshimin e kartelave bankare dhe debit kartelave; 

shërbime të transfertave të parave duke përdorur kartela elektronike, shërbime këshilluese 

për kartela kreditore; sigurim i informacioneve lidhur me transkacionet e kartelave 

kreditore; shërbime të tregtimit dhe këmbimit valutor; shërbime këshilluese për këmbime të 

jashtme valutore; këmbim virtual valutor; sigurim i këmbimeve të listave valutore; sigurim 
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i informacioneve lidhur me transkacionet e jashtme; sigurim i informatave financiare; 

procesuim të informatve finaciare; përgatitje të informatave investuese; shërbime 

informatash lidhur me financat; shërbime informatash lidhur me bankerinë; sigurim i i 

informatave për llogarinë bankare nëpërmjet telefonit;  shërbime të informateve për 

llogarinë bankae; shërbime të informatave të kompjuterizuara lidhur me çështje bankare; 

konsulta pensionesh; shërbime ë këshillave financiare lidhur me planet e pensionimit; 

menaxhim investimeve të fondeve pesnionale; shërbime të administrimit të fondeve 

pesionale; shërbime të kthimit të borxheve dhe faktorizimit; aranxhim i sigurimit të 

financave; lidhje dorzani (garanci); shërbime të vlersimit të kredisë; evaulim i vlerës së 

kredisë së kompanive dhe personave privat; shërbime garancie; shërbime të tregtimit të 

letrave me vlerë dhe mallrave; shërbime të sigurimit të depozitave; menaxhim i letave me 

vlerë; këshillim për shitjen dhe blerjen e letrave me vlerë; sigurim i informacioneve për 

teregun e aksioneve; shërbime informimi për letrat me vlerë, blerje dhe lëshim i çeqeve të 

udhëtimit dhe letrave kreditore; lëshimi i tokenit me vlerë si shpërblim për besnikërinë e 

konsumatorit; blerje e çeqeve dhe kambialeve; verifikim i çeqeve; tregtim të derivateve 

financiare; vlerësime të nënshkrimit të sigurimeve dhe vlerësime të rrezikut për qëllime 

sigurimi; informaa sigurimi dhe finaciare  dhe shime konsultas; shërbime informatash 

lidhur me siguracionet; risigurime; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e 

pronës dhe paisjeve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin nga aksidentet; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e jetës; shërbime konusltash dhe 

brokeri lidhur me sigurimin e automjeteve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me 

sigurimin shëndetsor; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e udhëtimeve; 

garanci e sigurimeve; shërbime sigurimi lidhur me kartelat kreditore; shërbime sigurimi 

lidhur me huatë; shërbime sigurimi lidhur me mbrojtjen e hipotekave; hetime siguracioni; 

administrim i çështjeve financiare lidhur me patundshmërinë; shërbime për regjistrimin e të 

drejtës së pronës në regjistrin e tokës, që nuk përfshihet në klasat tjera; agjenci shtëpisë; 

ndarje e kohes për patundshmëri; shërbime të zyrave për akomodim (apartementeve); 

shërbime të dorzanit për patundshmëri; planifikim financiar të patundshmërinë; financim të 

projekteve zhvillimore të patundshmërisë; mbledhje e qerave; biro akomodimi (prona të 

patundshme); çështje të patundshmërive; brokerim i patundshmërive; konsulta 

patundshmërie; sigurim i informatave lidhur me pronën (patundshmërinë); asisitencë  lidhur 

me përvetësimin dhe interesat financiare të patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me 

vlerat e patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me pronësinë e patundshmërive; 

konsulta në blerjen e patundshmërive; shërbime në menaxhimin e afateve kohore për 

pronën; menaxhim i pronës; qeramarje të patundshmërive; menaxhim të pronave 

komerciale; aranxhim i sigurimit të financave për operacionet ndërtimore; kreditim kundër 

sigurimeve; aranxhim financiar për projekte sportive, kulturore dhe zbavitëse; shëbime 

lëmoshe (bëmirsie) në lëmin e donacioneve monetare; sponzorim financiar; sponzorim 

financiar për ngajrje kulturore; araxhim i aktiviteteve bëmirëse për mbledhjen e fondeve; 

shërbime të fondit dashamirës; financim turme; mbledhje e fondeve të bëmirsisë në kuptim 

të ngajrjeve zbavitëse; vlerësim stolish; vlerësimpatundshmërie; vlerësim antikvitetesh; 

vlersim arti; vlerësim i metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të çmuar; vlersim i 

automjeteve dhe anijeve; vlersim të patundshmërive; vlersim numizmatik; sigurim i 

informacioneve, konsultave dhe këshillave në lëmin e vlersimit financiar; shërbime 

vlersimi për çëllime fiskale; shërbime të vlerësimit të pronës për çëllime fiskale, shërbime 

të vlesimit të pronës intelektuale; shërbime konsultuese për taksat (jo për kontabilitet); 
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qeradhënie dhe qeramarje të hapsirave për duqanet me pakicë; qeradhënie dhe qeramarje të 

paisjeve të brendshme për shitore.            

37   Qeradhënie dhe qeramarje të makinerive ndërtimore, paisjeve dhe veglave; qeradhënie 

dhe qeramarje e ndertimeve, shembjeve, veglave për pastrim dhe mirëmbajtje, paisjeve dhe 

uzinave; qeradhënie dhe qeramarje të platformave dhe skeleve;  qeradhënie dhe qeramarje 

të makinerive dhe paisjeve pë rndërtimtari; qeradhënie dhe qeramarje të vinçave (pasije 

ndertimtarie); qeradhënie dhe qeramarje të aprateve për ngritje; sigurim i informacioneve 

lidhur me qeradhënien e makinave dhe aprateve ndërtimore; qeradhënie dhe qeramarje të 

kompresorëve me gaz ose me ajr;  qeradhënie dhe qeramarje e paisjeve të puntorive 

automobilistike; qeradhënie dhe qeramarje të makinave për prodhimin e gomave ; 

qeradhënie dhe qeramarje e makinave dhe paisjeve  për larje dhe pastrim; qeradhënie dhe 

qeramarje te tharësve për lavanderi.   

38   Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit.     

39   Qeramarje dhe qeradhënje të veturave; qeramarje dhe qeradhënje të automobilëve; 

qeramarje dhe qeradhënje të shtëpive automobilistike; qeramarje dhe qeradhënje të 

çikletave; qeramarje dhe qeradhënje të autobusëve; qeramarje dhe qeradhënje të 

motoçikletave; qeramarje dhe qeradhënje të skuterëve; qeredhënie e veturave; prenotim i 

makinave me qera; regullim i qerasë për të gjitha mjetet e transportit; qeramarje dhe 

qeradhënje të vend parkimeve të garazheve; qeramarje dhe qeradhënje të garazheve; 

qeramarje dhe qeradhënje të objekteve përruajtje (magazina); qeramarje dhe qeradhënje të 

vaporëve; qeramarje dhe qeradhënje të të anijeve, barkave dhe lundrave me vela; qeramarje 

dhe qeradhënje të limaneve prë anije; qeramarje dhe qeradhënje të anijeve për kargo; 

qeramarje dhe qeradhënje automjeteve për kargo; qeramarje dhe qeradhënje të vagoneve; 

qeramarje dhe qeradhënje të kamionëve për transport të automobilëve; qeramarje dhe 

qeradhënje të veturave të specializuara dhe për punë; qeramarje dhe qeradhënje të 

kamionëve për ngritje me pirun; qeramarje dhe qeradhënje të rimorkiove; qeradhënie e 

automobilëve; qeradhënie e varkave; qeradhënie e aeroplanëve; qeradhënie e veturave për 

udhtarë; qeradhënie e kargo veturave; qeradhënie e traktorëve; qeramarje dhe qeradhënje të 

automjeteve dhe varkave për zjafikikje; qeramarje dhe qeradhënje të aeroplanëve; 

qeramarje dhe qeradhënje të avionëve; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve për avionë; 
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qeradhënie e traktorëve; qeramarje dhe qeradhënje të makinave për korje; qeramarje dhe 

qeradhënje të rmorkiove; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve për automjete; qeramarje dhe 

qeradhënje të veturave elektrik; rregullim i marjes me qera të automobilëve; prenotim i 

marjes së automobilëve me qera; qeramarje dhe qeradhënje të veturave për tërheqje dhe 

rimorkiove; qeradhënie e rimorkiove për automobilë; qeradhënie e makinave për lëvizje 

dhe për korje; qeradhënie e ashensorëve; shërbime për ndarjen e automobilëve; shërbime 

për ndarjen e biçikletave, motoçikletave dhe skuterëve elektrik;qeramarje dhe qeradhënje të 

frigoriverëve ngrirës për nevoja shtëpiake; qeramarje dhe qeradhënje të frigoriverëve 

ngrirës për nevoja komerciale.   

40   Qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për kondicionim; qeramarje dhe qeradhënje të 

paisjeve për pstrim të ujit dhe ajrit; qeramarje dhe qeradhënje të gjeneratorëve elektrik; 

qeramarje dhe qeradhënje të trasformatorëve elektrik; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve 

për gjenerim të energjisë; qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për ngrirje; qeramarje dhe 

qeradhënje të aparateve për nxehje; qeramarje dhe qeradhënje të aparateve për saldim; 

qeramarje dhe qeradhënje të makinave elektrike për saldim; qeramarje dhe qeradhënje të 

ventilatorëve elektrik për ftohje; qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për 

bërjen e letrës; qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për punimin e letrës; 

qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për kartonit të valëzuar; qeramarje 

dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për bërjen e tulit të letrës; sigurim i 

informacioneve lidhur me qeradhënien e makinav edhe aparateve për printim; qeramarje 

dhe qeradhënje të makinave dhe aparateve për përpunim ët ushqimit; qeramarje dhe 

qeradhënje të makinave dhe aparateve për përpunimin e pijeve; qeramarje dhe qeradhënje 

të makinave dhe aparateve për përpunimin e drurit; qeramarje dhe qeradhënje të makinave 

për punimin e metalit; qeramarje dhe qeradhënje të makinave për përpunimin e plastikës.   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore; galeri artesh; 

shërbime on-line të galerive të artit; sigurim i lehtësirave muzeale (prezantim, ekspozita); 

organizim i ekspozitave; qeradhënie e artizaneleve; fotografi; raportim fotografik; 

informata për zbavitje; informata për arsim; arsimim dhe mësim në lëmin e bankierisë dhe 

galerive; shërbime klubi (zbavitje ose arsimim); sgurim on-line i publikimeve elkektronike, 

jo të shkrkueshme; publikim i librave; produksion i shfaqjeve (zbavitjeve); publikim i 

teksteve, të ndryshëm nga tekstet publicitare; rregullim dhe drejtim të kolumneve, 

konferecave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve; organizim i ekspozitave për qëllime 

edukative ose kulturore; organizim dhe udhëheqje e shfaqjeve kulturore dhe artistike; 

organizim i shfaqjeve (shërbime impresive); redaktim i fjalimeve dhe imazheve; udhëheqje 

puntorive dhe seminareve në vlersimin e artit; marrja me qira e objekteve dhe pajisjeve 

sportive.   

42   Qeramarje dhe qeradhënje të kompjuterëve; qeramarje dhe qeradhënje të programeve 

kompjuterike; qeramarje dhe qeradhënje të pjesëve periferike të kopmjuterëve; qeramarje 

dhe qeradhënje të harduerit kompjuterik; qeradhënie dhe mirëmbajtje e softuerit 

kompjuterik; qeradhënie e softuerit të bazë së të dhënave; qeradhënie shërbime të softuerit 

operativ për rrejtet kopmjuterike; shërbime të ndarje së kohës për kompjuterë.     

43   Qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për ketering; qeramarje dhe qeradhënje të 

mobiljeve, qarqafëve, aranzimeve të tavolinës, dhe paisjeve për furnizim me pije dhe 

ushqim; qeramarje dhe qeradhënje të tavolinave të punës për kuzhina;  qeramarje dhe 

qeradhënje të aparateve për gatim; qeradhënie të pianurave elektrike; qeramarje dhe 

qeradhënje të paisjeve për gatim për qëllime industriale; qeramarje dhe qeradhënje të 
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shpërndarsve të ujit të pishëm; qeramarje dhe qeradhënje të mbulesave për tavolina; 

qeramarje dhe qeradhënje të enëve për ngrohje;  qeramarje dhe qeradhënje të makinave dhe 

paisjeve për industrinë ushqimore; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për ushqim dhe 

pije; qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve për bar; qeramarje dhe qeradhënje të karigeve, 

tavolinave, qarqfëve për tavolina, qelqurinave; qeradhënie e mobiljeve; qeramarje dhe 

qeradhënje të tendave; shërbime të turizmit vendor; qeramarje dhe qeradhënje të mobiljeve 

për prezantim; qeramarje dhe qeradhënje të mobiljeve për konferenca.                                                

44   Qeramarje dhe qeradhënje të paisjeve mjeksore;qeramarje dhe qeradhënje të 

shtretërve;qeramarje dhe qeradhënje të aparateve dhe instalimeve të teknologjisë 

mjeksore;qeramarje dhe qeradhënje të pasisjeve për shuarjen e zjarit;qeramarje dhe 

qeradhënje të paisjeve për ferma;qeramarje dhe qeradhënje të pasijeve për bujqësi, 

akuakulturë, kophstari dhe pylltari;sigurim i nformatave lidhur me qeradhënien e paisjeve 

për ferma.   

 

 

 

(111)  28941 

(151)  26/05/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1008 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MCENNEDY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe shtazë gjahu, përfshirë mallërat të lartëpërmendurat në 

formë të ngrirë; produkte mishi dhe produkte të mishit të thatë; esktrakte mishi; guaska; 

pemë dhe perime të konzervuara, thara dhe ziera, përfshirë mallrat e lartpërmendura në 

salcë të ëmbël dhe/ose thartë (thartuar); xhelatinë; xhem, marmellatë, kompot dhe lyerës të 

tjerë të ëmbël; vezë, qumësht dhe produkte qumështi të përfshira në këtë klasë, posaqërisht 

gjalpë, djath, qumësht të freskët, qumësht afatgjatë, ajkë, jogurt, djath kuark, qumësht në 

pluhur për ngrënje, deserte nga jogurit, djath kuark dhe ajkë; mish i konzervuar, suxhuk, 

peshk, pemë dhe perime; arra të përpunuara; vaj dhe yndyrë për ushqim; ushqime të 

menjëhershme dhe ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët 

ose perime, të përfshira në këtë klasë; ushqime dietike dhe produkte ushqimore, që 

përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët ose perimet, të pa përshtatura për përdorim 

mjekësor, të përfshira në këtë klasë   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues të kafesë; miell dhe preparate 

nga drithërat, posaqërisht drithëra, musli dhe produkte integrale; brumëra; pije në bazë të 

kafesë, çajit, kakaos ose çokollatës; preparate nga kafeja dhe kakao për përgaditjen e pijeve 

alkoolike dhe atyre jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina të ëmbla, 

posaqërisht baget, pica; produkte pastiqerie, akull; puding; mjaltë, melasë; tharm buke, 

pluhur për pjekurina, nisheste për ngrënje; krip; senf; majonez, keqap (salcë domatesh); 

uthull, salca (shtesa për ngrënje), salcë e hollë për sallatë; erëza, ekstrakte erëzash, barishte 

të thata; ushqime të menjëhershme dhe ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga 
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brumërat ose orizi, të përfshira në këtë klasë; ushqime dietike dhe produkte ushqimore, që 

përbëhen kryesisht nga brumërat ose orizi, të pa përshtatura për përdorim mjekësor, të 

përfshira në këtë klasë.   

31   Pemë dhe perime të freskëta; fruta arrore; fara, bimë dhe lule natyrale; bimë të thata; 

ushqim për kafshë dhe ushqim i përzier për kafshë; shtretër për kafshë.   

32   Birra; pije jo alkoolike; birrë me kalori të ulët; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera 

jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për përgaditjen e 

pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveq birrës) të përfshira në këtë klasë, posaqërisht vera, pije të forta 

alkoolike dhe liker, pije alkoolike të përziera me qumësht, koktej dhe aperitiv baza e të 

cilave janë pijet e forta alkoolike ose vera, përveq uiskit; pije të cilat përmbajnë verë; 

preparate alkoolike për përgaditjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  28940 

(151)  26/05/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1009 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Maribel 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Xhelatinë, xhem, lyerës nga frutat, lyerës i ëmbël, përkatësisht marmellatë, 

xheme, xhelatina, të përfshira në këtë klasë.   

30   Lyerës të ëmbël, veqanërisht mjaltë dhe shurup, të përfshira në këtë klasë. 

   

 

 

(111)  28931 

(151)  26/05/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1011 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Maître Jean-Pierre 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, përfshirë shpendët 

dhe/ose produkte nga mishi, dhe/ose peshku, dhe/ose produkte nga peshku, dhe/ose guaska, 

kërmij, fruta deti, gaforre me guaskë, dhe/ose produkte nga to, dhe/ose perime, dhe/ose 

patate, dhe/ose kërpudha, dhe/ose fruta, dhe/ose produkte të qumështit, dhe/ose pjekurina, 
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dhe/ose vezët; supa; të gjitha të lartëcekurat, poashtu në formë të ngrira thellësisht.    

30   Brumëra dhe pjekurina, baget dhe ushqime me petë (nudëll/ushqime nga brumi pa 

tharm), poashtu edhe si paragjellë, poashtu thellësisht të ngrira; bukë, produkte nga buka; 

pjekurina dhe ëmbëlsira, përfshirë tart, posaçërisht kroasant dhe pitalka të vogla, poashtu 

edhe të ngrira thellësisht; torte; akullore; salca, përfshirë dhe salcat për sallata (me qumësht 

të thartuar, jogurt, kefir, produkteve të gjalpës së qumshtit, produkte qumështi të përziera 

dhe gjalpe); të gjitha të lartëcekurat, poashtu në formë të ngrira thellësisht; çokollatë dhe 

produkte nga çokollata. 

   

 

 

(111)  28942 

(151)  26/05/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1012 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Nobelaner  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra.   

 

 

 

(111)  28869 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1014 

(591)  e zezë, e bardhë, e  

    gjelbërt, hiri. 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke i përfshirë  frutat arrore dhe 

bishtajat); zavendësues të mishit; zavendësues për mish me bazë perimesh; zavendësues të 

mishit me bazë bimësh; zavendësues për mish gjahu; zavendësues për mish shpendësh me 

bazë perimesh; zavendësues për midh gjahu me bazë perimesh; zavendësues vegjetarijan 

dhe vegan për mish; zëvendësues për produkte vegjetariane dhe vegane për mish; produkte 

vegjetariane dhe vegane nga suxhuku; proteina bimore të formuara me teksturë të cilat 

shfrytëzohen si zavendësues për mish; burger nga perimet dhe burger vegan; ushqime të 
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gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga zavendësuesit e mishit; ushqime të gatshme të cilat 

kryesisht pëbëhen nga zavendësuesit e mishit i shpendëve.   

30   Produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira; pjekurina, biskota, torta dhe keks (biskota të 

vogla); brumëra, bukë; buk për tost; bukë vekne; bageti; gjevrek; buk pite; mbështjellës për 

enduiqe; salca të njelmëta, salcë e koprës dhe pasta; majonezë vegane   

 

 

 

(111)  28870 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1015 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Nobel League 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Pulla për manzhetna.   

15   Veshje, mbarthje, mbulesa për kokë; këmisha, jelek (pulover), shall, kravata, rrip 

(veshje); dorëza, faculeta, shall, faculeta xhepi.   

18   Produkte të punuara nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës produkte të vogla nga lëkura; 

xhepat e këpucëve; çanta për femra; çanta lëkure për femra.   

 

 

 

(111)  28871 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1016 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Nixe 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk, produkte peshku, peshk i konzervuar në kanaqe, peshk i filetuar, peshk i 

përpunuar; fruta deti, fruta deti të përpunuar, produkte nga frutat e detit.  

 

 

 

(111)  28872 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1017 

(540)  Parkside 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 1   Ngjitës për qëllime industriale; materiale ngjitëse (përveç asaj për përdorim zyre); 

ngjitëse të pistoletave me ngjitëse për përdorim industrial; kimikate për përdorim industrial, 

tretës për llaqe dhe ngjyra   

2   Ngjyra, fernez[tretes], llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku; materie për ngjyrosje, 

ngjyra; mjete gërryse; vajëra nga dylli I forte për mbrojtjën e drurit; zbërthyes dhe mjete 

për trashjën i ngjyres dhe llakut; metale ne formë folje dhe metale pluhur  për përdorim  ne 

fotografim-pikturim, dekorim, shtypje dhe art.   

3   Preparate për pastrimlustrim, gërryerje dhe preparate gërryese -abrazive; lëter gërrithëse 

(letër zmerile); preparate për pastrim; mjete për heqjën e ngjyres, preparate për eliminimin 

e llakut   

4   Dyll [I pa përpunuar].   

6   Raft muri me mjete, rafte, të gjitha prej metali; stendat prej metali, përveç mobiljeve; 

shkallë dhe skela, prej metali; materiale ndërtimi metalike; kabllot jo elektrike dhe telat e 

metaleve të zakonshme; kapëset dhe litarët prej metali; rezervuarët metalikë, kutitë e 

veglave metalike, bosh; mbyllje metalike për enë, dry metalik; mallra të vogla metalike; 

kunja[tipell], gozhdë, gjilpëra, vida, ama, unaza, grepa, rrethoja, rripa sigurie, kapëse për 

kabllo, të gjitha nga metali; bashkuese prej metali; pjesë  prej metali për ndërtim dhe 

mobilje; daulle metalike  jo-mekanike  për kabllo; mbrojtëse metalike për dyer; arka për 

mjete-vegla pune prej metali, bosh;  mbështjellese dore  metalike për gypa te ujitjes se 

kopshteve.   

7   Makina, vegla makinash dhe vegla elektrike për përpunimin e materialeve; makina , 

vegla makinash  dhe vegla elektrike  për përpunimin e makina , vegla makinash  dhe vegla 

elektrike  për përpunimin e drurit, metalit, gurit dhe/ose plastikes; vegla elektronike  për 

përdorim ne amvisni për përpunimin e drurit , metalit, gurit dhe/ose plastikës; makina për  

centririm, makina për shpuarje, sharra, makina për saldim, prerëse të cilët bluajn, zhdredhës 

me shtypje, makina rrotulluese elektrike[struga], aparate pë bluarje, pistoleta me ngjites, 

makina për lustrim; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartë përmendura, aparate dhe makina, të 

përfshira në ketë klasë, ne veçanti teha per sharra elektrike, disqe për prerje, disqe gërryese 

-abrazive, disqe për lustrim, filtra për makina dhe aparate elektrike, të përfshira ne ketë 

klasë, turjela[burgija] për shpuese elektrike, posaçërisht kunjet për shpuese, pjesë për 

shpuese me presion-shtypje, kunja për  kaçavida, pjesë për prerëse, sharra; aparate elektrike 

për bluarje, vegla elektrike për bluarje; makina dhe pajisje bujqësore; makina dhe pajisje 

për kopshtari-hortikulturë, të përfshirë më ketë klasë; makina për të korrura; prerëse të barit 

[makina kositese]; makina prerëse elektrike të barit; makinë prerëse spirale me tela për 

kopshte dhe livadhe; makina elektrike për kopshtari; vegla elektrike për kopshtari; rotator 

për kopshtari; pompa [makina]; ventila për pompa; vegla dore, përpos atyre me te cilet 

komandohet me duar; vegla të motorizuara për kopshtari; makina për mprehje; rripa; 

pistoletë kompresori për yndyrë; makina kompresori; spërkatës më ajrin e  komprimuar; 

makina për pastrim me shtypje-presion, pastrues avulli; thithëse; fshesa elektrike; makina 

për pastrimin e dyshemeve; kabllot elektrike të tërheqjës; aparate për furnizim me energji 
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[gjeneratorë]; pjesë dhe pajisje për makinerinë dhe aparate te lartë përmendura,të përfshira 

me ketë klasë.   

8   Vegla dore dhe pajisje, të përfshira në këtë klasë; mjete dore dhe pajisje për punimin e 

drurit, metaleve, gurit dhe / ose plastikës, në mënyrë të veçantë mjetet e bluarjes, kaçavida 

me gravura për tokë,  sharrat, sopata, sakica, kaçavidat, çekan, mjetet prerës; pajisje dhe 

pjesë për aparatet dhe mjetet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë, posaçërisht 

fletë-teha për sharra, disqe për prerje, disqe për gërryerje-rrafshim, lustrim, kunja për 

shpuase, pjesë pë kaçavida, pjesdëpër prerje; vegla dore dhe makina për qëllime 

bujqësore,kopshtare- hortikulture  dhe malore; vinça dore[peshngritëse]; zgjeruese;pompa 

dore për pastrimin e kullesave-rrjedhave; gërshër; thika, pajisje për ushqim, duke përfshirë 

nga metalet fisnike; mprehese thikash, mprehese veglash; çanta me vegla pune; çanta krahu 

të mbushura me vegla pune; jelek me vegla pune [mbajtese];aparate për djegëje; pomp 

adore për nxerrjen e ujit nga bunaret; mprehese dore; mbajtese per makina kopshi; pistoleta 

vegel dore]; kabllo dore për terheqje te ujit  te instalimet; brush adore për tela.   

9   Aparate dhe  instrumente për bartje,nderprerje, transformim, akumulim, regullim ose 

kontrollim të energjisë elektrike; bateri dhe bateri me rimbushje, të përfshira ne ketë klasë; 

pajisje për mbushjen e baterive dhe baterive rimbushëse; pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartëpërmendura, të përfshira me ketë klasë; aparate dhe  instrumente gjeodete, 

kinematografike, optike,për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim); mates dhe 

pajisje për matje; aparate për shuarjen e zjarrit; projektore, aparate për zmadhim; 

trekandësha paralajmëruese për automjete; nderprëresit e kohës (tajmer); rroba mbrojtëse 

për mbrojtje nga lëndimet dhe aksidentetsyza mbrojtëse për mbrojtjën e syve; këpucë 

mbrojtëse dhe çizme  për mbrojtje nga lëndimet ose fatkeqësitë; mbeshtjellese mbrojtese të 

kokës; dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë; maska mbrojtëse; mbrojtëse gjuri per 

mbrojjen e gjurit  përgjatë aktivitetit të punëve  “ beje vet”; shirita për matje; termometra; 

drejtuesit elektrik për sisteme te sperkatjes   

10   Pajisje për mbrojtjen e degjimit; kunja për vesh [pajisje mbrojtese per vesh].   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate dhe instrumente ndriçimi; llamba;; lamba; 

drita[poça]; llamba elektrike; LED drita; aparate dhe pajisje për ndriqim; pllakë shporeti; 

grill; grille, shufra për zgarë; grill për zierje;  pllaka ngrohese grilli[zgare]; pllakë pjekëjeje 

elektrike; mbulesa mbrojtese për grill-zgarë; therese për grill; pllaka kamini; shporta për 

zjarrë; enë zjarri; pajisje për tymosjen e zarzavateve [gjërave ushqimore]; instalacione 

automatike për furnizim uji; aprate për ujitje për përdorim ne kopshtari-hortikulturë; 

sperkatese për ujitje; toptha uji  sperkates për ujitje.   

12   Automjete; karroca deposh, karroca ndertimtarie (me një rrotë), karroca për shkarkesa; 

skutera [për transport]; makina për gypa për ujitje.   

16   Brusha për ngjyrosje;lëter dhe plastikë për mbeshtjellëje; shirita ngjitës; ngjitës dhe 

ngjitëje tjera për  përdorime shtëpiake dhe të zyres; brusha për pikturim, pelhurë për 

pikturim, paleta për pikturim, rul për gelqerosje shtepiake, skica[shabllone] për pikturim, 

brushëza për piktorëkëmbëza për mbajtjen e pikturave  për piktorë, shkopa teleskopik për 

rula, flomaster për riparimin e drurit; instrumente për shkrim, mprehëse për pajisje për 

shkrim.   

17   Goma; material për mbyllj hermetike, mbyllje hermetike dhe izolim; gypa  te dredhur 

jo metalik; pengesa për dyer,  parakolpë derë që përbëhen nga priza mbyllese të gomës, 

gome për mbulesat e dyshemesëa; folje mbrojtëse; folje reflektuese (jo metalike) për 
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zvogëlimin e bartjës se ngrohjes; material ngjitëse ne formë shiriti [përpos për  përdorim 

shtëpije, mjekësore dhe/ose zyreje]; shami dekoruese   

18   Çantë shpine  për mbajtjen dhe bartjen e mjeteve-veglave.   

19   Skele, jo nga metali; mbulesa për dritare.   

20   Mobilje dhe përbërës mobiljesh; tabela pune, tavolina shtrëngimi, dollapë, rafte murale 

për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha këto jo-metalike të lartpërmendura; shkallët 

[shkallët], jo prej metali; Enë dhe kuti për vegla (jo metalike); kuti jo metalike për ruajtjën 

e veglave-mjeteve; kunja (tiplla), vida dhe kapëse për kabllo, te gjitha jo nga metali; mobile 

metalike; tavolina pune, tavolina shtrenguese, dollapët metalikë; daulle jo mekanike për 

kabllo nga materialet jo metalike; mbështjellëse jo metalike te gypave; gypa me brinjë, jo 

metalik për  shtrengimin e kabllove elektrike; jastek te vegjel dekorativ; shkoma; rrotëza të 

përkohëshme, jo metalike; pragje[kufizuese] për dyer, parakolpë për dyer, jo nga metali ose 

goma.   

21   Pajisje dhe enë shtëpije  ose kuzhine; artikuj për pastri; brusha (përveç atyre te 

piktorve); brusha; material për punimin e brushave, shpuza, lesh çeliku;  kovë; masha për 

grill-zgarë; pirunj për grill; grilla [pajisje kuzhine]; dorashka për furrë; thika për grill; 

gërryese për grill [artikuj për pastrim]; shtroja-baza për ftohjen e produkteve të pjekura; 

grilla jo elektrik; pajisje jo elektrike për pjekëje-zierje; hell (paisje për pjekëje); pipëza të 

bashkangjitura  për gypa  për kopshtari; spërkatës i bashkangjitur  për gypa për kopshtari; 

pipëza për gypa për ujitje; dmbajtëse për spërkatës për gypa për kopshtari; sperkates gypash 

për kopshtari.   

22   Litarë, kanap, rrjeta, tenda, pelhura –cerada, thasë dhe çanta (të cilat nuk janë përfshirë 

në klasë tjera); kabllo, jo metalik; shirita për lidhjen e barrave, jo metalik;lidhëse, jo 

metalike   

24   Tekstil dhe produkte tekstili, të cila nuk janë përfshirë ne klasë tjera; tekstil i shtresuar-

petëzime   jo te endura [filc], shtroja per mobile nga  filci   

25   Veshje, mbathje,mbeshtjellese koke; roba pune, pantolona me pjesen e ngjitur pune, 

jelek pune, pantolona pune,këpucë pune, dorashka për puntorë.   

26   Shirita për shtrengim, shirita Velcro[ të destinuar për bashkimin e pëlhurave dhe 

pjesëve të mobiljeve].   

27   Tepiha, çilima, shtroja; dekorime murale (jo nga tekstili).   
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(540)  Nevadent 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Paisje për pastrimin e dhëmbëve, të cilat nuk janë për qëllime medicinale, ujë për 

dhëmbë, preparate për higjijenën e dhëmbëve dhe gropes së gojës   
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21   Brusha për dhëmb, fije (pe) për dhëmbë.     

 

 

 

(111)  28874 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1020 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Nelson  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, produkte duhani; cigarilos; artikuj për duhangjinjë; kavanoz për duhan, 

mbajtës për cigare dhe cigareta, kuti për cigare dhe cegareta, taketuke, mbajtës për llulla 

duhani, pastrues I llullave të duhanit, prerës për cigare, llulla, çakmak, paisje gjepi për 

mbështjelljen e cigareve, letër për cigare, kuti për cigare me dhe pa filter, filter për cigare; 

shkrepsa.  

   

 

 

(111)  28675 

(151)  24/03/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1042 

(732)  S. S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ 

BİRLİĞİ I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. 

No:2 Ayşekadın Merkez 22030 EDİRNE 

TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  biryağ 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra ushqimore dhe yndyrna për ushqim.   

 

 

 

(111)  28875 

(151)  07/04/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1044 

(732)  Lidl Stiftung & Co . KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(540)  Western Gold 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

259 

 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33   Pije te forta alkoolike, posaçerisht uiski.   

 

 

 

(111)  28876 

(151)  07/04/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1045 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LIVARNO 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra për ushqim për përdorim në amvisni; Ngjyra dhe ngjyra me përmbajtje të 

lartë  të zbërthyesish; Preparate lidhëse për ngjyra (bojëra); materie për ngjyrë (bojë); 

Fiksues për akuarele (ngjyra uji); Lyrës për dru (ngjyrë); Llaqe; Trashës ngjyre; Zbërthyes 

ngjyre[hollues]; zbërthyes [hollues]për llaqe.   

3   Kozmetikë; Shkopa aromatik; Thasë të vegjel aromatik; Aroma; Preparate aromatizuese; 

potpure [një përzierje e petalesh të luleve të thata, vaj aromatik dhe erëza të vendosura ne 

një enë dekorative-aroma natyrale për dhoma]; Aromë lëtre;Vaj eterik; Vaj për kujdesin e 

trupit dhe të bukurisë; Vaj për qellime kozmetike; Vaj për parfume dhe aroma; vaj aromatik 

( vaj eterik); Terpen (komponime aromatike qe krijojnë aromën karakteristike të shumë 

bimëve, të tilla si kanabisi, pisha dhe livando, si dhe lëvozhga e freskët e portokallit); Ujë 

kolonje; Sapun; krip për larje[pastrim trupi], të cilat nuk janë për nevoja mjekësore; 

preparate për  pastrim trupi (të cilat nuk janë për përdorime mjekësore); Balsame, të cilët 

nuk janë për përdorim mjekësorë; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Emulsione 

për përdorim kozmetik; qumësht për pastrim për kujdesin e trupit dhe bukurisë; xhelatinë 

për masazhe, të cilat nuk janë për përdorim mjekësorë; qirinj masazhi për përdorim 

kozmetik; preparate fumigaciale (aroma); spërkatës nga kallami  për freskimin e ajrit; 

preparate tualeti; xhelatinë nga vajguri (vazelinë) për përdorim kozmetik; Preparate për 

eliminimin e ngjyrës; Aroma dhome; Vaj për pastrim.   

4   Qirinjë dhe fitila për ndriqim; Qirinj aromatik dhe aromatizues; qirinj të parfumosur; 

shishe me gas, Tanke gazi; vajra të karburantit.   

5   Shkopinj aromatizues; Banja minerale, (kripëra për banjë minerale).   

6   Dorëza metalike; rezë dere nga metali; Pjesë metalike për dyer; reza metalike për dyer; 

zile jo elektrike  metalike për dyer; Zile, zile dhe  gonge;Trokitëse metalike për dyer; 

Mbajtese metalike për dyer; Ndalesa metalike për dyer; Arka  postare metalike;  numra 

shtëpije jo  ndriques  metalik; Korniza metalike pë kamina [mobile]; Rafte metalike të 

rrobave; çengela- grepa[kuka] metalike; Shufra metalike me grep [ me kuka]; Grepa 

metalike për varjën e çantave;pllaka metalike  me mbishkrime; Priza metalike; spiranca 
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metalike; Stoli nga metali; Figurëza nga metalet e zakonëshme; rrota  te mobiljeve nga 

metalet; rrota nga metali për shtetër; Tabaka metalike; Tehe metalike për rregullimin e 

kopshteve; Rrethues për livadhe (metalike); Rezervuare metalike për mbledhje uji te shiut; 

Rrathë (rrathë metalik jo mekanik [çikrik] për mbeshtjelljen e gypave elastik); Mbajtëse 

metalike për ngjitjen e gypit për ujitje; valvola metali për tubat e ujit; Tuba lidhës uji; 

Shkalle metalike per lule; Hapje metali për lule; Gardhe metalike, harqe, shtylla si 

konstrukcione për barishte  rrëshqitëse[ zgjeruese]; Shtylla metalike për bimë ose drunj; 

tela nga metalet e zakonshme; Tela për rrethoja (metalik); Tela mbrojtëse për bimë; çepa 

metalike; Grila metalike; serat metalike; enë/kontejner  për kompostim nga metali; 

fidanishte me korniza metalike; Pavilone metalike; Dorëza metalike për vaska; Rula 

metalike; Vaska metalike  për pastrimin e zogjëve; Shtëpiza zogjesh nga metali; Pajisje për 

frigësimin e zogjëve (të cilët lëvizin me erë- frymë); Rrethoja metalike   

7   Vegla kopshti dhe pajisje me qark elektrik; Pajije për vegla kopshti  dhe pajisje me qark 

elektrik; makinë elektrike për përpunimin e tokës; Makina elektrike për  kopsht; Pajisje për 

ndezje; Pompa elektrike për kopsh; pompa; Prerese elektrike të sanës; Pajisje për 

eliminimin e barit të keq; Kositëse motorike; makina për mprehjen e veglave; Pastruesit 

elektrik të këpucëve   

8   Komplete veglash për kamin; çekan; vegla dhe pajisje kopshti (të dorës); Pajije për  

vegla dore kopshti dhe pajisje; Grabujë [vegel dore]; sopata; sopata te vogla; lopatë me 

maje  [vegel dore]; lopatë [vegel dore]; lopatë për dëborë;Sperkatese insekticidesh [vegel 

dore]; Mekanizem I levizjes me dorë të pajisjeve për eliminimin e barit te keç; pajisje për 

mbledhjen e barit të keç; Gërmuesit me duar [kultivator]; Vegla për prerje [vegla dore]; 

vegla për prerje të frutave dhe perimeve; Pajisjet për heqjen e kernelit të perimeve; Pajisje 

për sallata, pirunj për sallata, lugë për sallata; Aparate elektrike dhe jo elektrike për depilim 

(vegla dore); Pinceta[kapëse]; Pajisje për manykyr dhe pedykyr( vegla dore); Gërsher 

elektrike dhe jo elektrike për thonj; thika për paleta; Pinceta për eliminimin e qimeve   

9   Menzur[gota qelqi të zgjatura me matje-epruveta]; Mbrojtëse nga shkëndijat; Zërues; 

qelq zmadhues; Ndriqime optike; aparate dhe instrumente për bartje, nderprerje, 

transformim, akumulim, regullim ose kontrollim të energjisë elektrike (për ndriçim); 

Pajisjet elektrike të kontrollit për ndriçim;Senzori e të levizjeve; Senzor optik; Senzore për 

tinguj, senzore të levizjeve; Regullatorë ndriçimi; Dioda që lëshojnë dritë; Dioda laserike; 

Aparate dhe instrumente elektrike  (të cilët janë të përfshirë me ketë klasë) për nevoja të 

alarmimit dhe mbikëqyerjës; Dioda ndriçuese  [LED];  Disqe kompaki, Te gjiruar 

paraprakisht  ne  CD disqe; Projektore bartëse;Mbajtës muri për ekrane televizive; 

Nderprëres automatic I kohës; Higrometra; termostate; magnete; Helmeta (mbrojtëse); 

Rroba mbrojtëse për pengimin e lëndimeve; Mbrojtëse për gjunj për përdorim për kryerjen 

e puneve ne kopshte; Mbrojtese gjunjesh per punë kopshti; Peshore; Barometra; këllef për 

syza; Magnete (dekorative); Zile elektrike për dyer; Aparate zjarrfikësish; Mbulesa për 

mbrojtje nga zjarri; Alarm kunder zjarrit; Hidrometra; Higrometra [pajisje për matjën e 

lagështisë]; Pulla për zile; Zile si pajisje për paralajmërim; çanta për laptop; shënja 

ndriçuese; Orë më rerë; Nderprerese elektrike; Daljet elektrike; Dalje (mbrojtese per dalje 

elektrike); Nderpreresit; Termo-higrometer; Termometër, të cilët nuk janë për përdorime 

mjekësore; spiunazhë [dritarëza me zmadhuese ne dyer]; Zile elektrike ne dyer, jo metalike; 

Nderprerës kohe (përpos atyre për orë-sahata).   

10   Aparate për masazhë; Dorashka për masazhë; Jastek kunder pagjumësisë.   

11   Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatimin, tharjen, 
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ventilimin, furnizimin me ujë dhe qëllimet sanitare; Pajisjet e ndriçimit; trupa ndriçimi; 

abazhure për ndriçim; abazhure për llamba; Mbajtëse për abazhure; Mbajtese për abazhure; 

fyta[fasunka] për poça elektrik; llamba vaji; Trupa ndriçues; reflektora; Llamba dore 

(llamba xhepi); Faret[feneret]; Llambadarë kristalorë; Llambadarë; Sfera nga pasqyret si 

trupa ndriçues; shirita ndriçues; Drita nate; Zingjirë të llambave te ndriçueshme;  Llamba 

pa tel; Tuba ndriçimi fleksibël; Ndriçim dekorativ i tensionit të ulët të Krishtlindjeve; 

Pajisjet e ndriçimit; Numrat e shtëpive të ndriçuara; llamba; poqa elektrik; Tenxhere 

elektrike me presion; Pajisje për konzervmin e produkteve ushqimore[zarzavateve] me 

tymosje; Kamina; vatra ne hapsira, kamina vetëqendrues; Shkrepese për ndezjen e 

gazit[plinit]; Batanije elektrike, për përdorim jo mjekësorë; Jastek,  me ngrohje elektrike 

për përdorim jo mjekësorë; Ngrohese për shtreter; Ngrohëse xhepi; Ventilator; Pajisje për 

ftohje; Kuti elektrike ftohëse; Therese ajri; Rrethoja për kamina; Ulëse për vaska; mbajtese 

te pershtatura për tharese flokësh; instalime uji; Rregullatorë si pjesë e gypave te ujsjellesit; 

Sifone; mjete për spërkatje; Kompjuterat e ujitjes; njomës uji; fontana dekorative; filtra për 

pompa për kopsht; çepa për lavamane [pjesë të pajisjeve sanitare]; Përzierese uji [rubinet]; 

Rubinete; rubinete; shtroja për rubinete për ujë; Dusha; Koka për dush; Komplete të 

përçuesve të ujit për dush; Dusha dore; Perzierese [rubinete për ujë]; Vazhdues për rubinete 

[perlatorë]; lavamane [pjesë të instalimeve sanitare]; Dush; dush vaska; sisteme për dush, të 

cilat kryesisht  përbehen nga  pjeset e montuara  dhe pjeset të cilat montohen ne murë; 

Dush panel; Shtroja për vaska dhe dush vaska; Pajisje për banjo; vaska; aparate dhe 

instalacione sanitare; drrasa për filxhana tualeti; Drrasa për WC guaskë;Tualete; guaskë 

tualeti; instalacione për derdhjen e ujit (guaska-filxhana); Promoter [elektrik].   

12   Karrocë transporti; Karrocat e bartjës së ngarkesave; karrocë transporti; Karroca 

shkarkimi; çatitë e karrocave të foshnjeve   

14   Orë,muri; Orë dore dielli; zgjues gjumi; kronograf [orë]; Mekanizma orësh [përpunim 

oresh]; Kuti prezantimi për orë dore; Kuti  për stoli; Kuti për stoli; Organizues të stolive; 

kanaçe prej metaleve fisnike; Kuti nga metalet fisnike; ngjitëse për çelsa; ngjitëse për çelsa 

[unaza për çelsa  me dekorime të vogla  ose shtesa dekoruese]; Figurëza nga metalet 

fisnike.   

15   Kuti muzikore.   

16   Gjera të shtypura;Libra;fotografi; fotografi të shtypura;Lëter; Tiketa varëse nga letra; 

letër për dhurata; paketime për dhurata; Thasë për dhurata; Shirita lëtre për mbeshtjelljen e 

dhuratave; Blloka [karnete]; Kuti kartuçi; Kuti lëtre; kartela; Uresa për festa; panorama; 

Ftesa; mbulesa tavolinash nga lëtra; pjata nga lëtra; facoleta nga lëtra;shtroja nga lëtra; 

Thasë lëtre; shabllone për dekorimin e ushqimit dhe pijeve; Kurora dekoruese nga letra; 

Dekorime nga letra; Dekorime nga kartuçi; dekorime letre për argëtim; Figura të punuara 

nga kartuçi; Figura nga letra e petëzuar; Flamuj të vegjël nga letra; Mbajtëse reklamash nga 

kartuçi për prezantimin e prodhimeve; tiketa, ngjitëse (produkte letres vetëngjitëse ); 

Albume fotografishë; Shirita ngjitës; Shirita ngjitës për produkte te letres ose për përdorim  

në amvisni; tabela shkrimi; Globus; qese për mbeturina nga letra ose plastika; Materiale të 

letres për paketime; Thasë letre për paketim; Materiale për paketim; Folje për paketimin e 

dhuratave; Materiale plastike për paketim  për mbulimin dhe mbrojtjën e bimëve dhe për 

përdorim në kopshtari; Pajisje për shkrim; Pajisje shkollore [produkte te letres dhe produkte 

shkrimi]; Materiale për mësim dhe material për arsimim  (me përjashtim të pajisjeve); 

Pajisje për vizatim; Pajisje për piktorë-artist; Atlasa; sirtare dhe rafte për produkte të letres 

dhe produkte për shkrim; shtroja për gota të birres; shporta për letra; Mbajtëse për libra; 
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Këllef  për lapsa dhe lapsa kimik (penda); Kuti kartuçi për kapele-sheshira; Kalendarë; 

Thika për letra [hapës lëtgrash]; facoleta nga letra; Pllakate; Mbajtëse për pllakata nga letra 

dhe kartuçi; Prospekte; Shtroja për tavolina të punës; Mbajtëse të fletëve të librit; Vula; 

Leter tualeti.   

17   Folje ngjitese; Shirita ngjitës, përpos për nevoja mjekësore, për produkte të lëtres  dhe 

pajisje për shkrim ose për përdorim ne amvisni; Folje vetngjitëse për mure, dritare dhe 

dyer; Pjesë për lidhje dhe bashkim për gypa për kopsht; Gypa elastik   

18   Lëkura dhe imitime të lëkures; Sandek dhe valixhe; çanta udhëtimi për rroba (për 

udhëtim); mbajtese[doreza]për valixhe; Nesesera (jo të mbushur); Komplete udhëtimi; 

çanta për pajisje për manykyr; Çanta; çanta shpinde; Çanta shkollre; Çanta me rrip për 

libra; aktçanta; çanta për dokumente; akt çanta; Mbajtëse dhe këllef për kartela 

kreditimi;Mbajtëse dhe këllef për kartela biznesi-vizit kartela; thasë nga lëkura; kuleta 

xhepi; Kuleta për kartela krediti; kuleta; këllef për çelsa; shenja për valixhe; shenja për 

bagazhe; Rripa (shtrenguese); Dekorime lëkure për mobile; Këllef nga lëkura ose lëkura 

artificiale; Kuti nga lëkura për kapela-sheshira; kuti nga lëkura ose lëkura artificiale; kuti 

nga lëkura ose lëkura artificiale; Lëkura shtazore; Ombredha; Ombredha dielli; Mbulesa 

për ombredha dielli; Mbulesa për kafshë.   

19   Shina të endura prej druri për perde-roletne; rafte perfundi kamini, korniza për kamina; 

Mbeshtetese për doreza dere; Kufijtë për vatrat e zjarrit-kamina, rafte për kamina; Sera 

(struktura) nga materialet jo metalike;sera levizese,jo metalike; Rrethoja, harqe, shtylla, jo 

metalike, si konstrukcione për bimë rreshqitëse-zgjeruese; Grila ( jo metalike) për të 

mbështetur bimët; bazene (jo metali); Kufijtë plastikë për kopshte; skajet plastike të trarëve; 

Pllaka; Pllaka nga materie të qendrueshme; Pllaka, jo metalike, për kopshtari-hortikulturë; 

Paviljone (jo metali); Mure nga druri ose plastika për mbrojtje nga pamja e jashteme; 

Dritare, jo metalike, me rrjetë të ngjitur  kunder insekteve;Grila,jo metali; Rrjete për 

muskonja – jo metalike; Grila për dyer, jo metalike; Dyer me mbrojtje të integruar kunder 

insekteve (jo metali); valvula për gypa ujësjellsish, jo metali; Linjat plastike për ujitje; 

mbeshtjellese, jo metali, për sifone; Arka poste muri; busta nga guri, betony ose  mermeri; 

shtatore nga guri, betoni ose mermeri; mbrojtese nga dielli [roletne] jo metalike; vaska për 

zogj, jo metali;Shtëpiza për zogj (konstrukcione), jo metali; Rrethoja, jo metali   

20   Mobile, pasqyre, korniza; korniza për fotografi; Gjëra artistike; Figura dhe shtatore 

(nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Stoli nga kallami, rogozi[lloj bime qe rritet ne moqale 

–bimë shumëvjeçare nga familja Typhaceae]  dhe shelnja; Stoli nga thupra; shtresa nga 

bambusi; gjera plastike dekoruese; Gjëra dekoruese nga plastika për ushqim;  Gjëra akrili  

për dekorima; dekorime guri  per mobilim të hapsirave; Vezë të pashkëve nga plastika; Zile 

qe funkcionon me erë-frymë [dekorim]; Dekorime plastike për ahengje; arka-sandek jo 

metalik të postes; Pllaka për shfaqje; kanistra jo metalike përpos koshërave te 

mbeturinave]; mallra te thurura; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtese për lule, Mbajtese 

për lule ne formë të shkallave, mbajtese për lule ne formë te rafteve  te shkallezuara; 

karrika pune; dyer (mobile); Zile jo metalike dhe jo elektrike  për dyer; Pajisjet dhe dorezat 

e dyerve (jo metalike); Pajisjet e mobiljeve,jo metali; Dorëza porcelain  pӕr dyer;  rrotëza 

për mobile, jo metalike; Mbrojtese perfundi kaminave te hapur; rrethoja për kamina  [ jo 

metali]; Rula për dyer kunder rrymimit të ajrit[ promajes]; stopues për dyer, jo metali; 

Shtëpiza për zogje; Kuti me ndarje pirgje (jo metali); Kabinete automatike; Grepa për 

perde,  Mbajtëse për perde; Mbajtëse jom tekstili për perde; Mbajtese për perde me lidhje, 

rrathë për perde, binarë për perde, shufra për perdegrepa për perde, grepa rreshqites për 
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perde; unaza për perde; zingjirë plastik për rolete-perde; shufra për perde; shufra te gjera 

per perde; Perde , [rolete]për dritare; pajisje për grila dritaresh; Shara jo metali; veshje 

plastike për mobile; Dollapët hartografikë; Garderoba, varese te cilat qendrojn në këmbë, 

Varese  për dyer, grepa për vjerrjen e palltove;  mbajtese dhe shufra për rroba; Varëse; 

Grepa jo metalik, dërrasa me grepa (jo metali); Panelle ngarkuese, jo metalike; Kurora 

dekoruese për korniza, Kurora dekoruese për korniza; Doreza dyeresh (jo metalike); Pllaka 

për varjën e çelsave; Mbajtëse ombredhash; mbajtese për ekspozim të gazetave; tavolina 

pune; Pllaka për zgjerimin e tavolinave;Karrika; Stola këmbësh; Jastek; ballë-pjesa ballore 

e shtratit; rul jastek; Jastek për adhuruesit shtëpiak;mbajtëse për hecje; Vitrina për qëllime 

të ekspozitës; rafte te ndihmes se parë; rrethoja [kopshte] për lozje të fëmive të vegjel 

[bebe]; Mbrojtëse për krevate të fëmive, përpos mbulesave; Shkalla jo metalike; Krevate-

shtrëter; Kornizat për nën dyshek ; dyshek; Mbrojtӕse për dyshek; dyshek me ajër; 

Mbulese  mbrojtëse  të përshtatura për mobile dhe jastek; Mbeshtjellese te pershtatëshme 

për jastek për karrika të kopshtit; Mbajtëse peshqirash;Mbajtëse për peshqira se bashku me 

çantën për rroba të pa pastërta; shporta për piknik; Kuti me  ndarje për selekcionimin e 

artikujve  nga metali; Mobile për kafshë; Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; kuti për 

strofulla të kafshëve;Krevate për adhuruesit shtëpiak; shtylla për grithje për maca;Shtrirëse 

për adhuruesit shtëpiak;Kova plastike për kompost; grepa vakumi (elemente për 

shtrengim); jo metalike, jo mekanike mbeshtjellese të gypave elastic;Mbajtese jo metalike 

për mbeshtjellëjen e gypave; Elemente për fiksim nga plastika; këmbëza si mbajtese për 

pavilone[çadra dhe tenda] (jo metalike); stopuesit jo metalikMbështetëse plastike cilindrike 

për rafte; Spiranca jo metalike; shkopa, shtylla për të mbështetur bimët ose pemët, jo 

metalike; Mbështetëse/panele nga kallami;Mbyllës, jo metalik; korniza druri për shtretër; 

rrotëza jo metalike për shtretër;mbulesa, jorgana,jastek për krevate-shtreter, përpos  

çarçafave dhe mbeshtjelleseve te jorganit e jastekut; Rafte për kartoteka; Rafte për mobile; 

panele prej drurit të endur [mobile]; Mbajtese jo metalike për vaska; Grepa për varjën e 

çantave, jo metalike; Numra të shtëpive ( jo  te nditëshem, jo metalik); shirita plastik të 

skajit [kant traka]  për mobile; Karroca për kompjutere (mobile); Kukulla rrobaqepësie; 

Shtroja  për rrethoja për lojëra të fëmijëve; Këmbët e mobiljeve; skulptura kinetike 

[dekorimi]; guaska; paravane (mobile); Perde dekorative perlash; rattan[mobile cilësore 

prej alumini –për jasht rezistent ndaj kushteve atmosferike]; Mbishkrime prej druri ose 

plastike; mbajtese për shfaqjen e kostumeve; mbulesa veshjesh [garderobe]; Varëse 

vetqendruese rrobash për dhoma; Tabaka jo metalike; Kufizuese jo metalike  dhe kufizime 

të cilat nuk janë nga goma për dyer; Karroca për kompjutera (mobile); Tavolina për 

zhveshjen e foshnjeve; shtroja për zhveshjen e foshnjave; Djepa.   

21   Enë për amvisni ose kuzhinë; Enë për përdorim ne amvisni ose kuzhinë; gjëra për 

nevoja shtepiake; Enë qelqi; Porcelani; dheu-argjile; figua nga porcelani, qeramika, dheut-

argjilës[punime dore], terakote[argjili] ose qelqi; Mbajtëse për peshqira; Vazo; shporta për 

rroba të pa lara; Mbajtese rrutulluese për tharjen e rrobave; Mbajtese për tharje rrobash; 

koritë-lug për pastrim rrobash; Drrasa për pastrimin e rrobave; unaza për facoleta[salveta]; 

Mbajtese  te mbulesave te tavolinave;  gjera te nevijshme kuzhine; enë guri; Produkte 

qeramike për përdorim ne amvisni; Gota për vezë; enë për gjalpë; Kuti a për sapun; enë për 

sapun; mbajtese për sapun; Mbajtës sapuni [mekanizma për dozimin e sapunit]; shporta për 

bukë; Enë qelqi; filxhana; bokall dhe qypa prej dheu [ produkte nga dheu e argjila]; Drrasa 

për përpunimin e brumit; tabaka [sherbyese]; Kuti për sanduiçe dhe bukë; enë; pjata; 

Shtroja për gota, shtroja jo nga lëtra dhe jo nga tekstili; shtroja [pajisje tavoline]; shtroja për 
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enë; Mbyllëse për enë të cekta; Kallopa për nevoja të kuzhinës; enë pëe akull (kallop); 

Katrore akulli për shumë përdorime; Komplete të tenxhereve të kuzhinës; tava; 

kapak[mbyllese] për tava; tigan-fertere; Dorashka për punë të shtëpisë; Dorashka për 

përdorim ne amvisni; Dorashka për furrë shporeti; mbajtëse tenxheresh dhe tavash; 

Dorashka për grill; Shtroja për kullimin e ujit te enëve; mjete dhe pajisje për pastrim; 

Brusha; Produkte brushash; Fshesa; Enë për akull; Enë për ftohjen e verës; termo enë dhe 

kavanoza; kullojsa; filtra për amvisni; frigorifere bartese; çanta dhe qese ftohëse; shishe 

ftohëse; çanta dhe kuti  bartese ftohëse jo elektrike; unaza për qirinj; mbajtese qirinjesh; 

kandela [ mbajtese qirinjesh]; mjete për ndaljën e qirinjëve; varëse rrobash; Arka kursimi; 

arka- derkuc; Mbulesa për xhygyla; Mbajtëse rrëmojcash; shporta për piknik [ të 

përgaditura me enë]; ovale; Brusha për rroje; Komplete për melmesa-erëza; Grila kuzhine; 

Mbeshtetese e grilave te grillit; kallupe druri për këpucë; lugë për mbathjën e këpucëve; 

mjete për zbathjën e çizmeve; kallupe druri për çizme; vazo lulesh; shporta për bimë; vazo 

për rritjën e bimëve; Kuti të dritareve për lule; mbajtëse për aranzhim të luleve;Spërkatës 

për ujitjen e luleve dhe bimëve; Kova për ujitje; aparate për ujitje të luleve dhe bimëve; 

pajisje për ujitje; Grykë gypash për ujitje; Grykë gypash Plastike për sperkatje, Spërkatese 

te ngjitura ne gypa  për ujitje; bazene te vogla per zogj; Vaska për pastrim të zogjëve; 

Kafaz për zogj;Unaza për zogj; kuti me rerë për adhuruesit shtëpiak; Kafaza prej teli për 

adhuruesit shtëpiak; Enë për ti ushqyer adhuruesit shtëpiak; Akuariume shtepie; tarracat për 

apartament [ kultivimi i bimëve]; tarracat për shtëpi; dorashka për kopshtari; kapëse për 

ndresa; Enë nate; Pajisje tualeti; Mbajtese te lëtres se tualetit; Mbajtese për brusha për 

tualet; Mbajtëse për lëter tualeti; Brusha për tualet; Komplete tualeti; Njesi për mbajtjën e 

rulave të tualetit; Kanistra; Kanta pë mbeturina; shporta për lëter; Shporta për mbeturina; 

Enë për përzierje mbeturinash  për përdorim ne amvisni; Drrasa për hekurosje; Mbulesa për 

dërrasa për hekurosje; mbajtese hekuri; Brusha për dhembë; Vaska për foshnje;  vaska për 

foshnje (bartëse); shpuza për pastrim; Qelq për pasqyre; Gjera dekoruese nga argjila; 

dekorime druri; Pajisje kozmetike dhe tualeti; Krehër; Këllef për krehër;Brusha kozmetike; 

Shpuza kozmetike; Dispenzues për preparate kozmetike; Mbajtes për preparate kozmetike; 

Bazë për mbajtjen e preparative kozmetike; mbajtese/kuti  për facoleta; dispenzues për 

peshqira të letres;Komplete për kujdesin e lëkurës të cilet përbehën nga  shpuza, 

brusha,rrjete për pastrimin e trupit; Neseseri [çantë] (neseser tualeti-çantë ); Mbajtesit për 

brusha për rroje; Difuzorë rryme për mjete kunder miskonjave; Kurtha jo elektrike për 

insekte; Kurtha elektrike për insekte; mjete për eliminimin e mizave; Pajisje elektrike për 

eliminimin e insekteve; Pajisje elektrike për joshjen dhe eliminimin e insekteve; Kurtha 

minjesh; Kurtha për pacova[mi të medhenj].   

22   Litarë; spango[kanap]; spangu për varjën e fotografive ne murë; shirita për roletne 

veneciane; shkalla nga spangoja- kanopi; Rrjeta varëse dhe  thasë varës  me pajisje; Rrjeta; 

Thasë rrjete për pastrimin e rrobave; Šatori; Tenda nga plastika ose tekstili; Cerada-tekstil; 

Cerada për mbrojtjën dhe mbulimin e bimëve; vela; Thasë; Materiale për mbeshtjellje,  

mveshje dhe mbushje, përpos nga lëtre, kartuçi, gome ose plastike; Lesh druri; Lesh [i pa 

perpunuar]; Fijet e papërpunuara të tekstilit dhe zëvendësuesit e tyre; fijet e tekstilit.   

23   Tjerr dhe fije për përdorim tekstili; Penj dhe tjerr për çepje; Penj pë qendisje; Penj për 

arrnim.   

24   Tekstil dhe zavendësues tekstili; Mëndafsh; Taft [pelhurë]; Filci [pelhura jo te endure 

dhe material te petëzuara]; material te thurura tekstili; Pelhura pambuku; Tekstil, Pëlhurë jo 

e endur; Pelhurë e endur; tekstil për amvisni; Mbulesa për jorgana; shtroja shtrati; veshje 
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shtrati; Mbulesa; Fletë dekorative; Mbulesa mbrojtëse  për krevate femijësh [shtoja 

krevati]; mbulesa për udhëtim [për mbulimin –mbeshtjellëjen e gjunjeve]; Mbulesa shtrati; 

mbeshtjellese dysheku; Mbështjellese jasteku; këllef jasteku; këllef jasteku [mbeshtjelles 

per jastek]; batanije për krevate; pelhura për tavolina, tekstili; nenshtroja tavolinash, tekstil; 

mbulesë tavolinash; mbulesa (për tavolina); salveta-facoleta nga tekstili; shtroja individuale 

të tekstilit; Shtroja tekstili për gota; Tekstil për banjo; peshqira për duar; Dorashka tualeti; 

Tekstil për kuzhinë; Lëcka për enë; Pëlhurat e tekstilit [cerada] për mbrojtje nga pamja; 

Tekstil për mbrojtje nga insektet; Rrjeta për miza; Kuti tekstili;Flamuj të vegjel nga tekstili 

ose plastike; Gjera decorative nga filci; Gjera dekorative  nga pelhura; Mbulesa për 

adhuruesit shtëpiak; Mbulesa nga tekstili për dërrasen e  WC-së; Pengesa nga tekstili ose 

plastika; Perde nga tekstili ose plastika; Perde muri nga tekstili; Tapeta nga tekstili; perde 

për banjo; Rrjeta për miskonja; Materiale për mveshje për amvisni; Mbulesa plastike për 

mobile; Tapiceri [mveshje] tekstili për mobilje; Mbulesa për mobile; Pëlhurë e pllakosur; 

thasë për fjetëje.   

25   Rroba, pantallona; pallto, fustane shtëpie, rodishan; perparëse [ gjera te veshjes]; 

Këpucë, pantofla, çizme shiu gome, pantofla të banjës, sandale banje; Këpucë plazhi; 

nallane[kllompe]; mbulesa koke; Kapele noti; Kapele dushi; Maska për gjumë; Xhepa për 

rroba; ndresa të brendshme.   

26   Shirita; bimë artificiale; lule artificiale; kurora artificiale; Kurora me lule artificiale; 

Kurora me lule artificiale [garlands]; Varëse [jo stoli për çelësa, unaza ose zinxhirë]; 

mbeshtjellëse të flokëve; kuti aksesori për pajisje për qepje.   

27   Tepiha-qilima; shtroja shtegu; Linoleum; Mbulesa dyshemeje; materiale për shtroja; 

Tapeta; Dekorime mure jo tekstile; shtroja për vaskë; Tepiha  dhe shtroja për 

automjete;shtroja; Mbulesa dyshemeve linoleumi; shtroja për tepiha- qilima; bari artificial; 

dekorimet e mureve te cilat nuk janë  nga tekstili.   

28   Lojëra; Artikuj për lojë; Lodra; Lodra për ujë; lodra të buta; lodra nga materiali plish; 

batanije të buta për fëmijë; Komplete kopshtarie - lodra; dekorime të varura për ahengje;  

risi për argëtime; Balona për argëtim; Artikuj të lëtres për argëtim; kukulla; Kuti me rerë; 

Hulaja;Shtroja për lozje për foshnje; Modele lodrash (makete);  jete shpërthyese; Makete 

automjetesh; Dekorime për bredh; Mbajtëse për bredh; dekorime festash dhe bredha 

artificiale; mbajtese qirinjesh për bredha.   

31   Lule, natyrale; Bimë; Buketi nga lulet e gjalla-natyrale; Kurora nga lulet natyrale; 

Bimë-barishte te thara për qellime dekorimi; Lule të thara; rezervuare; përberesit e farës për 

qëllime botanike; farat e mbjelljes; farat e rasadit; ushqim zogjsh.   

34   Shkrepëse për duhanpirës;Rezervoar e plini –gasi për shkrepësa për cigare;Shkrepëse 

[çibrit];kuti për shkrepëse;mbajtese për shkrepëse;enë për duhan;kuti për cigare;Kuti për 

duhan.   

 

 

 

(111)  28877 

(151)  07/04/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1047 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(540)  Meradiso 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 7   Mbështjellëse nga tekstili për makina të larjës.   

10   Mbulesë për inkontinencë; shtroja për shtretër për inkontinencë; jastek për përdorim 

medicinal.   

12   Shtresa mbrojtëse për rripa sigurie.   

16   Letër; facoleta letre.   

17   Shirita izolues për dyer.   

18   Shtojca lëkure për mobilje; çanta pa formë.   

19   Roleta, jo nga metali.   

20   Dyshek; dyshek që palosën; mbështjellëse për dyshek; stola; tabure, jatek në formë 

pyke; jastek karrige; shtretër; shtretë të mbushur me ajr; shtretër portativ; shtretër të 

shtresuar; konstrukcione për shtretër; mbulesa; jorgan, jastek për shtretër (përveq 

shtrojave); jastek të vegjël; jastek; jastek për qafë; jastek për fjetje në krah; kufizues 

dekorativ për dyer (jo metalike) në formë të kafshëve; roleta për dritare të brendshme 

[perde] [mobilje]; perde termike [të brendshme]; mobilje të lëkurës; mjete për varjen e 

perdeve; pajisje për varjen e perdeve; shtroja të përshtatura për shtretër; kufizues për dyer, 

jo nga metali.   

21   Enë për përdorim në amvisëri apo në kuzhinë; shporta për buk për përdorim në 

amvisëri; thasë për bukë; kutija për bukë; mbulesa për dërrasën e hekurosjes; mbështjellëse 

për dërrasën e hekurosjes; shtroja për tenxhere; dorëza për furrë; shtroja, të cilat nuk janë 

nga letra apo tekstili; shtroja nga bambusi; mbulesë tavoline nga bambusi.   

22   Litar; tel; rrjetëza; tenda; pëlhurë (ceradë); vela; thasë; material për mveshje dhe 

mbushje (përveq letrës, kartuqit, gomës apo plastikës); shkallë nga litari; fije tekstili; lesh 

druri; lesh i pa përpunuar ose tjerrur.   

23   Fije të tjerrura dhe penjë, për përdorim në tekstil; fije të tjerrura dhe penje për qepje.   

24   Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; shtroja 

për shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; facoleta 

(salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse të 

perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek;  

pëlhurë dekorative për shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga 

tekstili; shtresa tekstili për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; 

mbështjellëse; mbështjellëse për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi   

25   Veshje; pantollona me pjesë të sipërme të ngjitura pune (kombinezon); pallto; pallto në 

formë batanije me mëngë; këpucë; gunë; çorapë pa shputa; shalla dhe shami për kokë; 

papuqe.   

27   Tepih; shtroja; shtroja për dyer; shtroja për vaskë; tepiha (shtroja) për automjete; 

linoleum për dysheme; mbulesa për dysheme; tapeta.   

28   Lodra; lodra me forma kafshe.   
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(111)  28663 

(151)  24/03/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1049 

(591)  bardhë, zezë, kuqe e errët, vjollce, 

portokalli, verdhë, verdhë e errët, ari, kafët e 

ndritëshme, kafët e errët, kalter e ndritëshme, 

kaltërt e errët, gjelbert e ndritëshme dhe 

gjelbërt e errët 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.   

 

 

 

(111)  28664 

(151)  24/03/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1051 

(591)  bardhë, zezë, verdhë, verdhë e errët, 

ari, kafet e ndritëshme, kuqe dhe e gjelbërt 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.   

 

 

 

(111)  28666 

(151)  24/03/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1054 

(540)   
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(591)  e bardhe, e verdhe, e verdhe e 

erret,ari,portikalli,kaltert e ndritshme, 

gjelbert dhe kafe e ndritshme 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.   

 

 

 

(111)  28665 

(151)  24/03/2022 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1055 

(591)  bardhë, zezë, dhe gjelbërt 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.   

 

 

 

(111)  28772 

(151)  30/03/2022 

(181)  26/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1063 

(732)  UNIVERSITETI AAB SH.P.K. Rr. 

“Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale 

Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 

(540)  AAB 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

269 

 

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe 

trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.   

41   Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe 

mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove, 

koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe  

shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave 

dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te 

përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online   

42   Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe 

softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; 

shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të 

specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime 

kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime 

kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.  

   

 

 

(111)  28820 

(151)  01/04/2022 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1066 

(732)  Cloetta Holland B.V. Hoevestein 26 

4903 SC OOSTERHOUT, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SWEDISH FISH 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira jo mjekësore; çokolata dhe çokolata të vogëla; embëlsira; bombone; 

goma përtypëse (çam çakëz)   
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(111)  28731 

(151)  25/03/2022 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1067 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Crownfield 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte nga drithrat për ushqim, drithra, pllakëza nga drithërat, kornfeks, 

muesli, muesli pllakëza.   

 

 

 

(111)  30036 

(151)  08/12/2022 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1070 

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

Prishtine Rr. Azem Jashanica nr.24 – 

Prishtine, Kosova, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  30035 

(151)  08/12/2022 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1071 

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

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

Prishtine Rr. Azem Jashanica nr.24 – 

Prishtine, Kosova, KS 

(540)   
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(511) 35   reklama / publicitet (reklamimi / publicitet), shërbime të agjencisë së reklamimit 

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

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

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

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

shkarkohet (sherbim unë shpërndaj online në muzikes digjitale)   

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

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

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

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

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

muzikor)   

 

 

 

(111)  28782 

(151)  31/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1073 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 

NR.56 PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, eksrakte mishi;fruta dhe perime te 

konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe arificiale, miell dhe preparate 

te prodhuara prej dritherave, buke, torta dhe embelsira, krema embelsire; mjalt , melase, 

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

32   Lloje birre, ujera minerale dhe te gazuara, si dhe pije te tjera joalkoolike; pije dhe 

lengje frutash; shurup dhe preparate te tjera per prodhimin e pijeve.   
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(111)  28781 

(151)  31/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1074 

(526)  tomato Ketchup 

(591)  E verdhe, e kuqe,e bardhe, e gjelbert, e 

zeze 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 56, 

PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe , caj, kakao, oriz, tapioke, miell pallme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

te prodhuara prej dritherave, nuke, torta dhe embelsira, kreme embelsire; mjalt, melase; 

maja, pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca(per shije), ereza ; akull   

 

 

 

(111)  29071 

(151)  23/06/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1075 

(526)  PIZZA KETCHUP, DOMATJA 

(591)  E KUQE, E BARDHE, E KALTERT, 

E GJELBERT, E VERDHE 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

sh.p.k LUPISHTE- PRIZREN, REPUBLIKA  

E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA -EUROFOOD 

sh.p.k KASEMBEG 56, PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

pluhur per pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca(per shije), erëza; akull.   

 

 

 

(111)  28780 

(151)  30/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1076 

(591)  E ZEZE, NGJYRE ARI E QELT, 

DHE NGJYRE ARI MA E MBYLLUR 

(540)  
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(732)  ABDULJ LJATIF ESE - EUROFOOD 

sh.p.k LUPISHTE- PRIZREN, REPUBLIKA 

E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA EUROFOOD-

sh.p.k KASEMBEG 56, PRIZREN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

32   Lloje birre, ujera minerale dhe te gazuara, si dhe pije te tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash;shurup dhe preparate te tjera per prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  28779 

(151)  30/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1077 

(526)  TOMATO KETCHUP, DOMATJA. 

(591)  E kuqe, e bardhe, e kaltert, e gjelbert e 

zeze 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE- PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA KASEMBEG 56, 

PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell pallme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate t eprodhuara prej dritherave, buke, torta dhe embelsira, krem embelsire; mjalt, 

melasë, pluhur per pjekje; kripe, mustardë; uthull, salca( per shije) erëza; akull.   

 

 

 

(111)  28784 

(151)  31/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1078 

(526)  SUPER MAJONEZE 

(591)  E VERDHE, E BARDHE, E 

KALTERT, E GJELBERT 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE -EUROFOOD 

(540)   
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SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA - EUROFOOD 

SH.P.K KASEMBEG 56, PRIZREN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendet dhe kafshet e gjahut, ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konzervuara, te thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti;vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  29289 

(151)  16/08/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1079 

(526)  Uthull ushqimore 

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

gjelbert, e gjelbert e mbyllur, ari, e zezë 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

SH.P.K LUPISHTE-PRIZREN, 

REPUBLIKA E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA- EUROFOOD 

SH.P.K KASEMBEG 56, PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

 

 

 

(111)  28783 

(151)  31/03/2022 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1080 

(526)  Marmelatë 

(591)   E bardhe, e kaltër, e verdhë, e gjelbërt 

(732)  ABDULJ LJATIF ESE- EUROFOOD 

(540)   
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sh.p.k LUPISHTE- PRIZREN, REPUBLIKA 

E KOSOVES, KS 

(740)  MEHMET SHALA- EUROFOOD 

sh.p.k KASEMBEG NR 56, PRIZREN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendet, dhe kafshet e gjahut , ekstrakte mishi, fruta dhe perime 

te konzervuara , t thara dhe te gatshme; pelte, recel, komposto; veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  28587 

(151)  16/03/2022 

(181)  29/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1092 

(732)  B.H. Lizenz GmbH Rosemeyerstrasse 

14, 44139 Dortmund, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra dhe produkte birre; Pije te lehta; Përgatitjet për bërjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  29932 

(151)  21/10/2022 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1094 

(732)  KOSOVAJOB SH.P.K Prishtinë, 

Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 1, 

Republika e Kosovës, KS 

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

SH.P.K Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot 

Nike Prela Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Akademi Pune 
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(511) 9   Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo 

imazheve;bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe 

videove;traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, 

DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të 

shkarkueshme);zile telefoni (të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer 

kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga 

interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura   

16   Letër;karton;gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura;afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh;libra 

autografikë;fletushkë reklamash;ngjitësa;faqe e muzikës;materiale për lidhjen e 

librave;fotografi;letër shkrimi;punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni;modele 

arkitekture;instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve);artikuje për paketim, 

mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës;produkte nga letra për një 

përdorim;lloje të shtypësve;bllok printimi;kapëse parash;pjesë dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura   

35   Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli);menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit);administrim biznesi;funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Përpunimi administrativ i urdhëresave të 

blerjes;Agjencitë e reklamave;Reklamat me postë;Materiale reklamuese (Përditësimi 

i);Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) 

[dyqan për këshilla të konsumit];konsulencë profesionale të biznesit;sigurimi i 

informacioneve të biznesit përmes faqes së internetit;Analiza (Çmimi i kostos);Vlerësime 

(Biznesi);Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët;Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët;Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit);Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos;Demonstrimi i mallrave;Reklamim direkt me 

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

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

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

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

komerciale ose reklamuese;Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose 

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

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

teksteve publicitare;Publicitet;Agjencitë publicitare;Përgatitja e kolonave 

publicitare;Publiciteti i materialit për qera;Tekste për publicitet (Publikimi i);Tekste për 

publicitet (Shkrimi i);Reklamim në radio;Komerciale në radio;Dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, 

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

bazat e të dhënave kompjuterike;Reklamat televizive;Konsulencë për menaxhimin e 

personelit;Rekrutim personeli;Marketing, Agjenci Punësimi;Komerciale televizive;Panaire 

tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale ose 

reklamuese;Transkriptim;Daktilografim;Përditësimi i materialeve reklamuese;Përpunim 

teksti;Shkrimi i teksteve publicitare.   

41   Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 
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regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

42   Edukim;sigurim të trajnimit;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore. Libra (Publikimi 

i);Prezantime të kinemasë;Stërvitje [trajnim];Informacione të arsimit;Faqosje kompjuterike 

elektronike;Shërbime argëtuese;Argëtim;Informacione për argëtim;Ekspozitat (Organizimi 

i) për qëllime kulturore ose arsimore;Shfaqje të modës për qëllime argëtuese (Organizimi 

i);Modelimi për artistë;Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];Organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Raportimi fotografik;Fotografi;Prodhimi i 

muzikës;Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;Prodhimi i shfaqjeve;Prodhimi 

(film i videokasetës);Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen;Publikimi 

i librave;Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare;Programet radiotelevizive (Prodhimi i);Shfaqje (Prodhimi 

i);Regjistrimetë zërit (Me qera e);Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe);Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare.   

 

 

 

(111)  28878 

(151)  07/04/2022 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1101 

(591)  E zeze, ngjyre ari dhe ngjyre hiri 

(732)  Green Med LLC Ulpiana u1, hyrja 6 

numer 4, 10. 000 Prishtine 

Republika e Kosoves, KS 

(740)  Ardit Devaja  Green Med LLC 

Ulpiana u1, hyrja 6 numer 4, 10. 000 

Prishtine 

Republika e Kosoves  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Sapun; sapun për pastrimin e lëkurës, akneve dhe lëkurës se ndjeshme.” 

   

 

 

(111)  28727 

(151)  25/03/2022 

(181)  02/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1110 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

278 

 

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

(732)  Reckitt Benckiser LLC 399 Interpace 

Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
      

 
 

 

(511) 3   Preparate pastrimi me shumë qëllime; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe 

preparate gërryese (abrasive); preparate për pastrim të cilët pengojnë grumbullimin e 

njollave  dhe gurëve; preparate për dekalcifikim dhe eliminimin e gurëve  për përdorinm në 

amvisni; preparate për pastrimin e kullonjeve dhe lavamaneve; mjete për pastrimin e 

tualeteve; preparate për pastrimin e dritareve; preparate për zbardhim (heqjën e ngjyrës); 

lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza të njomura me preparate për pastrim; 

deterxhente; deterxhente për ndërresa; mjete për pastrimin e enëve; mjete për pastrim, 

freskim dhe dezodorim të makinave të enëve; mjete për shpërlarje për makina për enë; 

preparate për përdorim në lavanteri; mjete për pastrimin e makinave për pastrim të rrobave; 

sapuna; sapun antibakterial; sapuna për përdorim personal; preparate për pastrim të duarve; 

xhelatinë për duar; mjete për dush; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate aromatike 

për ambient; spërkatje për freskimin e hapësirave; vaj eterik; shpërndarës të aromave; 

potpourri (përzierje e petaleve të thara dhe erëzave të vendosura në një enë ose thes të vogël 

për të parfumuar veshjen ose  dhomën); temjan   

5   Dezinfektues, preparate antibakteriale dhe preparate për dezodorim; mjete dezinfektuese 

për kuzhinë, tualete dhe banjo; preparate sanitare; mjete për dezinfektim të rrobave; 

preparate për dezinfektim të sipërfaqeve të ngurta për përdorim në amvisni; dezodorante 

për përdorim në amvisni; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me mjete 

dezinfektuese; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antiseptike; lecka, faculeta të lagura, faculeta dhe shpuza të njomura me preparate 

antibakteriale; insekticide; miticide (mjete kunder marimangave); repelente (bashdyzime 

sintetike kunder insekteve) për insekte; fungicide; germicide; preparate për shkatrrimin dhe 

largimin e dëmtuesve; preparate për freskimin e ajrit; preparate për neutralizimin e aromave 

për përdorim në tekstil, tepiha-çilima dhe në ajër; preparate për neutralizimin e aromave; 

preparate për pastrimin e ajrit.   

21   Lecka dhe faculeta të njomura (lagura) për pastrim ose për përdorim në amvisni, 

përkatësisht lecka dhe faculeta të njomura për pastrim; lecka për lustrim; lecka për pastrim; 

fshirëse dhe lecka për pluhur; shpuza për pastrim (larje); mbajtëse për lecka, faculeta të 

njomura, faculeta dhe shpuza për pastrimin e shtëpisë; dozator për mjete për pastrim në 

amvisni; mbajtës për sapuna; mjete (makina) dhe enë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe 

shpuza; fshesa (pastruese); mjete pastrami të mveshur me tekstil (mopov); brusha (përpos 

brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh i çelikut; qelq, i pa 

përpunuar ose i përpunuara (përpos qelqit të ndertimtarisë); gjëra të qelqit, porcelani dhe 

argjile të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera.   
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(111)  29180 

(151)  14/07/2022 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1118 

(300)  3020190273458  04/12/2019  DE 

(732)  FlixMobility GmbH Friedenheimer 

Brücke 16, 80639 Munchen, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  Flix 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik (i shkarkueshëm); aparate dhe instrumente elektronike për 

navigimin, gjurmimin dhe pozicionimin; botime elektronike [të shkarkueshme]; terminalet 

e pagesave elektronike; kartat e koduara; kartat e koduara për t’u përdorur në pikën e 

transaksioneve të shitjes; kartat magnetike të koduara; instrumente drejtimi; aplikacione 

kompjuterike kompjuterike [të shkarkueshme]; pajisje për përpunimin e të dhënave; pajisje 

dhe pajisje për përpunimin e të dhënave [elektrike dhe mekanike]; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura në këtë klasë vetëm për ose në lidhje me shërbimet e transportit të 

pasagjerëve.   

12   Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.   

35   Reklamat; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

përpunimi i të dhënave administrative; azhurnimi i kompjuterizuar dhe mirëmbajtja e 

informacionit të biznesit në bazat e të dhënave kompjuterike; analiza e çmimit të kostos; 

kërkesat e biznesit; sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; porositja e shërbimeve për palët e treta; Shërbime të skemës së besnikërisë 

[zhvillimi i programeve të bonusit për qëllime të marketingut]; përgatitja e listave të 

ofertave të çmimeve; sondazh i opinioneve; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve 

dhe shfaqjeve për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamimi; prezantimi i shërbimeve në 

mjetet e komunikimit për qëllime komerciale; prezantimi i mallrave në median e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime për krahasimin e çmimeve; 

këshilla biznesi në lidhje me ekskluzivitetin; përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike [kapja e të dhënave]; hulumtimi i konsumatorit; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së 

reklamimit në median e komunikimit; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare 

për palët e treta; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës reklamuese dhe materialit 

reklamues; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; përpilimi i drejtorive për publikim në 

internet; shërbime promovuese në mënyrë që të sigurojë një udhëzues të reklamuar në 

internet, i cili përfshin mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë on-line në internet; 

reklamimi, marketing dhe shërbime promovuese; përpilimi dhe sigurimi i çmimit të tregtisë 

dhe biznesit dhe informacionit statistikor; përpilimi dhe sistematizimi i informacionit në 

bankat e të dhënave; përpilimi i drejtorive për publikim në internet; këshilla dhe 

informacione në lidhje me shërbimet e klientit dhe menaxhimin e produkteve dhe çmimet 

në faqet e internetit në lidhje me blerjet e bëra  

përmes internetit; sigurimi i informacionit tregtar në lidhje me mallrat dhe shërbimet e 

shitësve dhe performancën e shitësve; sigurimi i shërbimeve të drejtorisë së informacionit 

të biznesit përmes një rrjeti kompjuterik global; marketing, studime të marketingut dhe 
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analiza e tregut; shërbime reklamimi dhe promovimi dhe shërbime informacioni që lidhen 

me të; sigurimi i informacionit të kontaktit afarizëm dhe tregtar përmes internetit; 

administrimi afarist dhe organizativ i sistemeve të infrastrukturës së transportit; shërbime 

për përpunimin e të dhënave; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në këtë klasë vetëm për  

ose që kanë të bëjnë me shërbimet e transportit të pasagjerëve; rregullimi i kontratave për 

palët e treta për ofrimin e shërbimeve të marrjes me qira të automjeteve.   

36   Sigurimi; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; 

shërbime financiare; sigurime dhe shërbime krediti; shërbime të sigurimit të udhëtimit; 

sigurimi i informacionit me anë të një rrjeti kompjuterik global në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura; shërbimet e kartave; shërbime të kartave të kreditit dhe debitit; lëshimi i 

kuponëve; lëshimi i shenjave të vlerës; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; sigurimi i 

informacionit financiar përmes një faqe në internet; broker; shërbime të pagesave 

elektronike; transferimi i fondeve elektronike; shërbime të financimit të automjeteve; 

financimi, brokerimi dhe garantimi i huave për të tjerët; garantmimi shërbimeve të 

sigurimit; brokerimi i sigurimeve; sigurimi i informacionit dhe konsulencës në fushën e 

sigurimeve dhe financave   

38   Telekomunikacioni; sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave; sigurimi i qasjes në të 

dhëna dhe informacione në internet; qasje në përmbajtje, faqe në internet dhe portale; 

sigurimi i forumeve [dhomat e bisedave] për rrjetet sociale; ofrimi i shërbimeve të dhomës 

së bisedave për rrjetet sociale; transferimi i të dhënave për sigurimin e feedback-ut 

vlerësues dhe vlerësimet e mallrave dhe shërbimeve të shitësit dhe performancën e shitësve; 

posta elektronike dhe shërbimet e mesazheve; transmetimi i porosisë elektronike; sigurimi i 

aksesit në bazat e të dhënave të kompjuterave në internet që përmbajnë informacione, 

krahasime dhe oferta, veçanërisht në lidhje me udhëtimet dhe shërbimin e udhëtimit; 

sigurimi i aksesit në faqet e internetit që përmbajnë informacion për turizëm, udhëtime dhe 

gjeografikë, harta, imazhe harta dhe rrugë udhëtimi; sigurimi i aksesit në faqet e internetit 

për vlerësime kontribuese në fushën e udhëtimit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në 

këtë klasë vetëm për ose në lidhje me shërbimet e transportit të pasagjerëve.   

39   Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshjet e udhëtimit; informacione 

për transportin; dorëzimi i mallrave; brokerimi i transportit; rezervimi i transportit; 

logjistika e transportit; aranzhimi i transportit; transporti i udhëtarëve dhe i mallrave; 

shoqërimi i udhëtarëve; shërbimet e shoferëve; rregullimi i transportit të udhëtarëve; 

organizimi dhe rregullimi i udhëtimit; rregullimi i transportit të udhëtarëve; shërbimet e 

transportit; udhëtimi dhe transporti i pasagjerëve; informacion për udhëtimet; sigurimi i 

informacionit për transportin dhe shërbimet e informacionit turistik,  

përfshirë oraret, tarifat, shkëmbimet; sigurimi i informacionit në lidhje me udhëtimin dhe 

transportin përfshirë shërbimet e tilla të ofruara në internet nga një bazë e të dhënave  

kompjuterike, interneti ose sisteme të tjera globale kompjuterike të rrjetit dhe / ose me tekst 

sms ose mesazhe me postë elektronike; shërbime për prenotimin e udhëtimeve; lëshimi i 

biletave të udhëtimit; shërbime për rregullimin e transportit të grupeve të njerëzve, 

individëve, familjeve dhe bagazheve dhe mallrave të lidhura; organizimi i turneve për 

pamjet; prenotim i vendeve (udhëtimi); shërbime këshillimi, këshillimi dhe informacioni në 

lidhje me shërbimet e transportit të pasagjerëve, infrastrukturën e transportit dhe sistemet e 

transportit të integruar; shërbime të kompjuterizuara për prenotim të udhëtimit; organizimi 

dhe rregullimi i aktiviteteve të udhëtimit; tërheqja e automjeteve; shërbimet e navigimit të 

sistemit global të pozicionimit; ndjekja e automjeteve përmes navigimit elektronik ose  
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shërbimeve të pozicionimit [informacion mbi transportin]; rezervimi i udhëtimit; rezervim 

në lidhje me marrjen me qira të automjeteve; drejtimi i automjeteve nga kompjuteri në 

rrjetet e të dhënave; përcjellja e vendndodhjes së automjeteve të pasagjerëve ose mallrave 

përmes kompjuterit ose GPS; transport taksi; rregullimi i transportit të udhëtarëve; marrja 

me qira e automjeteve të transportit; marrja me qira e automjeteve; sigurimi i informacionit 

në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; sigurimi i informacionit në lidhje me 

trafikun dhe bllokimet e trafikut.  

42   Sigurimi i mjeteve të kërkimit për internet; softuer si shërbim [saas]; shërbime 

shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn që lidhen me to; analiza industriale 

dhe shërbime kërkimore; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike; të gjitha shërbimet e lartpërmendura në këtë klasë vetëm për ose në lidhje me 

shërbimet e transportit të pasagjerëve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodim të përkohshëm; shërbimet e 

agjencisë së udhëtimit, përkatësisht, bërja e rezervimeve dhe prenotimeve për akomodime 

të përkohshme; shërbime të agjencive të udhëtimit, përkatësisht bërjen e rezervimeve dhe 

prenotimeve për restorante. 

 

   

 

 

 

(111)  28824 

(151)  01/04/2022 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1125 

(300)  76503  07/01/2020  JM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SPACES 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dhe preparate dietike; shtesa ushqimore; shtesa për ushqim; shtesa 

vitaminash; shtesa minerale; shtesa bimore dhe ekstrakte bimore; antioksidantë   

30   Embëlsirat jo-mjekësore, bombona dhe pastila me preparate bimore   

34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; qese të nikotinës pa duhan  për 

përdorim oral (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); burmut me duhan (burmut:pluhur 

i fermentuar nga gjethet e duhanit); snus me duhan; burmut pa duhan; snus pa duhan; duhan 

për mbështjellëje; duhan për llulla; produkte nga duhani; zavendësuesit e duhanit (të cilët 

nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare; puro; çakmak; shkrepësa; produkte për 

duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina xhepi për 

mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës  me duhan; cigare 

elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen.   
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(111)  28841 

(151)  06/04/2022 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1129 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VEGAN LEVEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë arra, bishtajore); zavendësime të 

mishit; zavendësime të mishit me bazë perimesh; zavendësime të mishit më bazë bimësh; 

zvendësime të shpendëve; produkte më bazë si zëvendësues të mishit të shpendëve; 

zavendësues të shpendëve  me bazë bimore; zavendësues vegjetarian dhe vegan  të 

produkteve të mishit; suxhuk vegjetarian dhe vegan; proteina bimore të formuara të testuara  

të cilat shfrytëzohët si zavendësuese të mishit; copa mishi vegjetariane dhe vegane; ushqim 

të gatshëm i cili kryesisht përbehët prej nga zëvendësuesit e mishit; ushqimi i gatshëm që 

përbëhet kryesisht nga zëvëndësues të shpendëve.   

30   Embëlsira nga brumi dhe produkte embëlsirash; embëlsira, torte, pite dhe biskota; 

brumëra ushqyese; bukë; bukë nga kallëpi; pjekurina (pjekurina të grimësuara mirë); bukë 

françeze [baguette]; gjevrek; pite (bukë arabe); rrathë të mbushur nga brumi (lloj senduiçi); 

lyrës të njelmët, chutney lyrës dhe pasta (chutney: një krem më erëza e bërë nga fruta ose 

perime me uthull, erëza dhe sheqer, me origjinë nga India); majoneza vegane. 

   

 

 

(111)  28805 

(151)  31/03/2022 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1135 

(300)  018165135  12/12/2019  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VEGAN LEVEL FOOD 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë arra, bishtajore);zavendësime të 

mishit;zavendësime të mishit me bazë perimesh;zavendësime të mishit më bazë 

bimësh;zvendësime të shpendëve;produkte më bazë si zëvendësues të mishit të 

shpendëve;zavendësues të shpendëve  me bazë bimore;zavendësues vegjetarian dhe vegan  

të produkteve të mishit;suxhuk vegjetarian dhe vegan;proteina bimore të formuara të 

testuara  të cilat shfrytëzohët si zavendësuese të mishit;copa mishi vegjetariane dhe 

vegane;ushqim të gatshëm i cili kryesisht përbehët prej nga zëvendësuesit e mishit;ushqimi 
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i gatshëm që përbëhet kryesisht nga zëvëndësues të shpendëve   

30   Embëlsira nga brumi dhe produkte embëlsirash; embëlsira, torte, pite dhe biskota; 

brumëra ushqyese; bukë; bukë nga kallëpi; pjekurina (pjekurina të grimësuara mirë); bukë 

françeze [baguette]; gjevrek; pite (bukë arabe); rrathë të mbushur nga brumi (lloj senduiçi); 

lyrës të njelmët, chutney lyrës dhe pasta (chutney: një krem më erëza e bërë nga fruta ose 

perime me uthull, erëza dhe sheqer, me origjinë nga India); majoneza vegane. 

   

 

 

(111)  29712 

(151)  27/09/2022 

(181)  09/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1146 

(732)  Viva Fresh sh.p.k.  Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, KS 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

 
 

(540)  “Qobani” 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë), Hotele, Motele   

 

 

 

(111)  28879 

(151)  07/04/2022 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1163 

(732)  Norgine B.V. Antonio Vivaldistraat 

150 1083HP Amsterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ANGUSTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për indukcion të lindjëve (indukcion: Lindja artificiale e 

detyruar) . 
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(111)  28627 

(151)  18/03/2022 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1168 

(300)  018165620  12/12/2019  EU 

(732)  Tedi GmbH & Co. KG Brackeler 

Hellweg 301 44309 Dortmund, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime të shitjes me pakicë, tregti me porosi përmes postës (duke përfshirë 

atë përmes internetit), lidhur me kimikatet për qëllime industriale, shkencore, fotografike, 

agrikulturore, hortikulturës, pylltarisë, rrëshira artificiale të papërpunuara, platikë e 

papërpunuar, plehra, përbërje për shuarjen e zjarrit, përgatitje për kalitje dhe saldim, 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve, substanca për regjje, ngjitës që përdoren në 

industri, ngjyra dhe llaqe, brusha për ngjyrosje, substanca kundër ndryshkut, konzervues 

për dry, substanca për ngjyra, largues të shkëlqimit, rrëshira natyrale të papërpunuara, 

metale në formë të fletëzave dhe pluhurit për ngjyrosës dhe zbukurues, shtypës dhe artisë, 

detergjente për produkte pastrimi, kozmetikë, produkte kozmetike, parfumeri dhe vajra 

esenciale, pasta për dhëmbë, shampona, karburante dhe ndezës, qirinjë, dhe yndyra, ilaçe 

farmaceutike, materiale për fashime, fungicide, herbicide, pesticide, preparate farmaceutike 

dhe veterianre, leukoplaste, dezinfektues, substanca dietale të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqime për foshnje, materiale ndërtimi nga metali, mallra nga metali, 

gjegjësisht shporta nga metali, vepra arti nga metali, figurina nga metali, skulptura nga 

metali, varëse rrobash nga metali, kanaçe nga metali, yzengji nga metali, artikuj nga metali, 

kasaforta, kuti për para, vegla makinerie për trajtimin e materialeve dhe prodhimit, makina 

për shpuarje, aparate pastrimi që përdorin avullin, dynamod, grykore me kunja [makina për 

bluarje], trapan elektrik të dorës, vegla që mbahen në dorë përpos atyre që operohen me 

dorë, makina planifikimi, mulli të bluarjes për kafe, përpos atyre që operohen me dorë, 

sharra zingjiri, pistoleta elektrike për ngjitës, makina elektrike të kuzhinës, largues të 

mbeturinave (makineri), makina për qepje, mulli të piperit, përpos atyre që operohen me 

dorë, makina për përzierje, makina sharruese, makina për prerje, spërkatës të ngjyrës, 

fshesa elektrike me vakum, torba për fshesa elektrike, zorre për fshesa elektrike, makina 

larëse, kandele ndezëse për makina me djegie të brendshme, motora dhe makina, mjete të 

agrikulturës përpos atyre që operohen me dorë, vegla, vegla kopshti, takëme kuzhine, 

gërshërë, thika, mjete rroje, pajisje shtëpiake, aparate elektrike dhe elektronike, gjegjësisht 

telefona të mënçur, tablet kompjutera, aparate telekomunikimi dhe aparate për përpunimin 

e të dhënave, aparate argëtimi, kamera, këllëfe për syze dhe gjyzlykë, kompjuterë, softuerë, 

aksesorë kompjuteri, telefona, bartës të memories, CD dhe DVD të zbrazëta dhe të para-

incizuara, bateri elektrike, shuarës të zjarrit, aparate dhe instrumente mjekësorë, produkte 

kontraceptive, artikuj ortopedik, llampa dhe poça të dritës, aparate elektrike shtëpiake, 

pajisje ndriçimi, automjete dhe aksesorë për automjete, fishekzjarre, ora, stoli, instrumente 

muzikore, libra dhe zhurnale, gazeta, pajisje për shkrim, gërshërë, pajisje për zyrë, 
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materiale për paketim, materiale udhëzuese dhe mësimdhënëse, ngjitës për artikuj zyre, 

artikuj zyre, mallra nga plastika, gjegjësisht materiale izoluese, torba për paketime dhe 

qeska paketimi, çarçafe mbuluese dhe copa çarçafësh, mallra nga lëkura, gjegjësisht çanta 

dore, dosje dokumentash, qafore për kafshë, kuti, çanta shpine, thasë, këllëfe dhe çanta për 

çelësa, valixhe, çanta dore, këllëfe, shporta, ombrella dhe çadra dielli, materiale ndërtimi, 

mobilje dhe orendi, vepra arti, artikuj zbukurimi, kontejnerë shtëpiak, artikuj shtëpiak, 

vegla shtëpiake apo kuzhine, kuti për ruajtjen e ushqimit, varëse të xhaketave, poçeri, gota, 

filxhane, tenxhere, pajisje pastrimi, litarë dhe kabllo, rrjeta, fije dhe penjë, mbulesa krevati 

dhe mbulesa tavoline , peshqirë për duar, veshje, mallra tekstili, këpucë, mbulesa për kokë, 

kinkaleri, pulla, lule artificiale, tepihë dhe mbulesa, tapiceri muri, rrogoz, lodra dhe artikuj 

për lojë, zbukurime për bredh të krishtlindjes, artikuj gjimnastike apo sportive, novacione 

për festa, artikuj erotik, gjëra ushqimore, produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe 

pylltarisë, artikuj ushqimor për kafshë, pije alkoholike, pije jo-alkoholike, cigare, duhan, 

artikuj dhe shkrepësa për duhanpirës, produkte duhani; shërbime të reklamimit, marketingut 

dhe promocionit; shërbime të ndihmesës në biznes, menaxhim dhe shërbime administrative; 

shërbime të analizave të biznesit, hulumtimit dhe informatave; ofrime online të informatave 

të biznesit dhe atyre komerciale; ofrime të informatave biznesore përmes një uebsajti; 

shërbime të ankandeve; shërbime referimi; blerje kolektive; vlerësime komerciale; 

përgatitje të konkurencave; shërbime të porositjes; shërbime të krahasimit të çmimeve; 

shërbime prokurimi, për tjerët; shërbime abonimi; shërbime që ofrohen nga një mbajtës i 

franshizës, gjegjësisht ndihmesë në funksionimin apo menaxhimin e ndërmarrjeve  

industriale apo komerciale; ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe 

shërbimeve; porositje të stokut të kompjuterizuar; negocime dhe përmbyllje të 

transaksioneve për palët e treta; negocime dhe përmbyllje të transaksioneve për palët e 

treta; shërbime të programeve të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ekspozita dhe panaire; 

shërbime të marketingut përmes makinave të kërkimit; shërbime reklamimi që ofrohen 

përmes internetit; optimizim të trafikut të uebsajeve; optimizim të makinave të kërkimit; 

reklamime paguaj-për-klikim; reklamime online.”   

 

 

 

(111)  28588 

(151)  16/03/2022 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1169 

(732)  Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GYNEVIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Krema dermatologjike, krema dhe zgjidhje per trajtimin e mukozës.   
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(111)  28596 

(151)  17/03/2022 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1171 

(526)  7Days 

(732)  “ORIENTAL” SHPK Rr. “Rilindja 

Kombëtare” , Malishevë, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)  7Days 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   

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

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

spcializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhtimi.   

 

 

 

(111)  29834 

(151)  03/10/2022 

(181)  16/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1179 

(732)  Eroll Shporta DOKUFEST OJQ 

 Marin Barleti–Kompleksi Europa, Prizren 

20000 , KS 

(740)  Eroll Shporta DokuFest OJQ 

 Rruga Bingenit , B1/10, Prizren 20000 

Republika e Kosovës. 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi, organizimi i trajnimeve, eventeve argetuese, sportive dhe aktiviteteve 

kulturore   

 

 

 

(111)  28728 

(151)  25/03/2022 

(181)  16/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1183 

(732)  Nexhmedin Arif MerrJep Com  

 Nexhmedin Arif, S.Kozjak, 7310 Resen, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Nexhmedin Arif MerrJep Com  

 Sheshi Nena Tereze, Obj 31 Hyrja 1 Banesa 

Nr.11 

(540)  MerrJep  
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(511) 35   Kryerja e puneve apo menaxhimi i nje ndermarrje komerciale 

Menaxhimi i puneve afariste biznesore apo funksioneve komercialiste te nje industrie apo 

ndermarrje komerciale.  

Sherbimet e kryera nga nje perfaqesi reklamuese se pari duke marre  komunikimin ndaj 

publikut, deklaratat apo njoftimet nga shperndarjet ne lidhje me te gjitha llojet e produkteve 

dhe sherbimeve.   

 

 

 

(111)  28654 

(151)  23/03/2022 

(181)  17/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1185 

(300)  018168270  17/12/2019  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bon Gelati 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull, akullore, jogur i ngrirë dhe akullore e ftohtë; kafe e akullt; pije nga 

akullorja; produkte të ëmbla të ngrira; kaush për akullore; torta të ngrira; produkte të ëmbla 

të ngrira të cilat përmbajnë akullore; pije me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore 

(affogato); produkte ëmbëlsirash në formë lëpise; aroma natyrale për akullore (përveq 

esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i akullt; torta me shtresë të lëmuar; shtesa 

pregaditore aromatike për akullore; pije të akullta me bazë kafeje; sheqer, ëmbëltues 

natyral, shtresa të lëmuara të ëmbla dhe të mbushura, produkte bletësh; akullore (substanca 

për lidhjen e përzierjes së akullores).    

 

 

 

(111)  29086 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1193 

(591)  E Kalter e hapur, E Kalter e mbyllur 

E Kremt, E Verdhë   

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili  Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  29087 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1195 

(591)  E Kalter e hapur, E Kalter e mbyllur 

E Kremt, E Verdhë 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 
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kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  30066 

(151)  12/12/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1197 

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

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

arit 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismajli Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  29088 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1198 

(591)  E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, Pink/Rozë, E Portokallt 

E Gjelbert, E verdhë, E Arit 

 

(540)   
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(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  29089 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1199 

(591)  E Bardhë, E Kalter e hapur 

E Kalter e mbyllur, E Kremt, E Kuqe 

Pink/Roze, E Zezë, E Kaft, E Verdhë, E Arit 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.   
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(111)  28804 

(151)  31/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1200 

(591)  E Bardhë, E Kalter e hapur, E Kalter e 

mbyllur, E Kuqe, E Zezë, E Verdhë, Pink, E 

Arit 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

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

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28803 

(151)  31/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1201 

(591)  E Bardhë, E Kaltër e hapur, Pink/Roze 

E Zezë, E Hint 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   
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5   Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28802 

(151)  31/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1202 

(591)  E Bardhë, E Kaltër, Pink/Roze 

E Zezë, E Hint 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28801 

(151)  31/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1203 

(591)  E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E kremt, Vjollce, E Kuqe, E 

Portokallt, E Verdhë, E Arit 

 

(540)   
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(732)  PROEX SH.P.K. Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
      

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28674 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1204 

(591)  E bardhë, e kaltër e hapur, e kaltër e 

mbyllur,e kremt, e verdhë, pink/roze, e 

kuqe,e hint, e gjelbert, e arit. 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

qelqurinat, enet prej porcelani dhe argjili qe nuk jane perfshire ne klasat tjera.   
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(111)  28673 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1205 

(591)  E bardhë,e kaltër e hapur, e kaltër e 

mbyllur, e kremt, e arit. 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28672 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1206 

(591)  E bardhë, e kaltër e hapur, e kaltër e 

mbyllur, e kremt, e kuqe, e zezë,e verdhë, e 

gjelbert, e arit. 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   
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5   Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28671 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1207 

(591)  E Bardhë, E Kaltër e hapur, E Kaltër e 

mbyllur, E Kremt, E Kuqe, E Arit 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28670 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1208 

(591)  e bardhë, e kaltër e hapur, e kaltër e 

mbyllur, e kremt, e kuqe, e arit. 

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

(540)   
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(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28669 

(151)  24/03/2022 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1209 

(591)  E Bardhë, E Kaltër, E Kremt, E Hint 

E Arit   

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

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet   

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

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

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

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

 

 

 

(111)  28880 

(151)  07/04/2022 

(181)  22/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1212 

(732)  ARIVIA Industrial and Commercial 

(540)  VIOLIFE 
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Societe Anonyme trading as ARIVIA SA. 

Block 31, DA13, Phase B, Industrial Area, 

Delta Municipality, 22 Thessaloniki, GR-

570, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 

 

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

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, recelra, komposto; vezë; qumështi dhe 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; krem per lyerje buke; perime, fruta, 

djathë, djathë krem dhe krem për lyerje me bazë bimore; produktet e qumështit dhe 

zëvendësuesit e qumështit; krem për lyerje prej qumështi; krem për lyerje me bazë 

qumështi; krem për lyerje qumështi me pak yndyrë; krem për lyerje jo prej qumështi; 

gjalpë; përgatitje gjalpi; zëvendësues të gjalpit; koncentrat gjalpi; gjalpë i përzier; gjalpë 

pikant; gjalpë farash; gjalpi i bërë nga arrorët; gjalpë kakao; gjalpë arrorësh pluhur; 

margarinë; zevendesuesit e margarines; Krem per lyerje me bazë yndyre të ngrënshme për 

bukë; krem; salcë kosi; pluhur krem; krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit); alternativat dhe zëvendësuesit e kremit; qumësht dhe qumësht jo nga qumeshti 

shtazor; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; vajra gatimi; vajra arrore; vajra bimore për 

ushqim; vaj kokosi dhe yndyrë për ushqim; vajra shtazore për ushqim; vajra ushqimore që 

rrjedhin nga peshqit [përveç vajit të mëlçisë nga merluci]; vaj fasule soje për ushqim; vajra 

nga farat për ushqim; vajra me aromë; vajra ulliri; vajra me erëza; vaj gjalpi; vajra të 

përzier për ushqim; vajra të hidrogjenizuar për ushqim; vajra të ngurtësuar; gjalpë i 

kthjelluar; gjalpë për përdorim në gatim; gjalpe indian; dip (kondiment, sos per te lyer 

kafshatat); dip me bazë qumështi; zevendesuesit e mishit; zevendesuesit e mishit me baze 

bimore dhe vegjetale; krem lyerje prej mishit; krem lyerje me bazë mishi; ushqime tip snek 

me bazë mishi; krem lyerje prej perimeve; krem lyerje me bazë perimesh; ushqime tip snek 

me bazë perimesh; krem lyerje djathi; ushqime tip snek me bazë djathë; krem lyerje prej 

paste arrore; krem lyerje me bazë arrore; krem lyerje që përbëhet kryesisht nga frutat; krem 

lyerje prej kokosi; krem lyerje çokollata me bazë kokosi; krem lyerje prej portokalli; krem 

lyerje me aromë të arrës së kokosit; krem lyerje prej qershi; krem lyerje prej bananesh; 

krem lyerje bazuar në qumështin e orizit; ushqim tip snek me bazë frutash; snek frutash; 

pije me bazë qumështi; pije të prodhuara nga produktet e qumështit; qumësht proteinik; 

krem, duke qenë produkt i qumështit; kremues jo qumështor; zbardhues të qumështit për 

pije; pluhur qumështi për qëllime ushqyese; shllak, shkume me bazë qumështi; pudinge 

qumështore dhe ëmbëlsira; kos; jogurt; pije jogurti dhe pije kosi; pije dhe lengje me bazë 

kosi; kos i pijshëm; ëmbëlsirë kosi; kos soje; kos aromatik; kos të stilit kustard; kos me pak 

yndyrë; përgatitje/produkte për bërjen e kosit; kos i bërë me qumësht dhie; produkte 

qumështi; qumësht gjalpi; krem gjalpi; qumësht; milkshek; qumesht i thartuar (hire); gjizë 

qumështi; qumësht me aromë; solide qumësht i ngurtesuar; qumësht i tharë; qumesht 

pluhur; qumësht soje; pije dhe lengje qumështi; pije dhe lengje me bazë qumështi; pije dhe 

lengje qumështi me aromë; pije qumështi, mbizotërues i qumështit; qumësht orizi; qumësht 

delesh; qumësht dhie; qumështi i lopëve; qumësht i fermentuar; qumesht i avulluar; 

qumësht gjizë (i prere); qumështi i kondensuar; qumësht albumine; qumështi i tërshërës; 

zevendesuesit e qumeshtit; ushqimetip snek me bazë qumështi; kefir; kumisht [pije 
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qumështi]; qumështi i kërpit që përdoret si zëvendësues i qumështit; ëmbëlsira me bazë 

qumështi artificial; qumësht bajame; qumesht arre kokosi; qumësht i kikirikut; qumësht 

lajthie; qumësht nga farat indiane (shqemes); qumësht arrash; ushqime tip snek bazuar në 

arror; shkopinj-snek me bazë frutash dhe arrash; shkopinj-snek me bazë arra dhe farërash; 

ushqime tip snek bazuar në perime; snek me bazë tofu; snek me bazë soje; snek  nga alga 

deti të ngrënshme; ushqime me bazë proteine; djathë vegan; krem vegan; djath krem vegan; 

zëvendësuesit e djathit të bërë nga vajra bimore; djathë jo-laktoze e bërë nga vaj vegjetal; 

kos me yndyrna me origjinë bimore; ëmbëlsirë kosi me yndyrna me origjinë bimore; Krem 

lyerje me yndyrna me origjinë bimore; zëvendësues të qumështit me yndyrna me origjinë 

bimore; ëmbëlsira të bazuara në zëvendësues të qumështit; zëvendësohet gjalpi dhe 

margarina me yndyrna me origjinë bimore; zëvendësues të kremit me yndyrna me origjinë 

bimore; proteina e formezuar prej perimeve për t’u përdorur si zëvendësues i mishit; pije 

me bazë soje të përdorura si zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; pije me bazë 

qumështi orizi; pije të bazuara në zëvendësues te qumështit ; pije me bazë qumështi të 

aromatizuara me çokollatë; pije me bazë qumështin e orizit, të aromatizuara me çokollatë; 

pije me bazë zëvendësuesi të qumështit të aromatizuara me çokollatë.   

 

 

 

(111)  28712 

(151)  25/03/2022 

(181)  26/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1224 

(732)  Opella Healthcare Switzerland AG 

Suurstoffi 2 6343 Rotkreuz, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  Opella Healthcare 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”   

5   “Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; substance dietale të 

përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për foshnje; leukoplaste, material për fashim; 

dezinfektues; vitamin, përgadesa me bazë vitaminash; ushqime natyrale të shëndetshme dhe 

barna bimore të përfshira në këtë klasë; pije dhe ushqim për qëllime medicinale, shtojca 

ushqimi dhe aditivë për qëllime medicinale; shtojca ushqimi me minerale për qëllime 

medicinale, shtesa ushqimore, preparate të bëra me bimë, të gjitha për qëllime medicinale; 
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produkte të bëra nga bimët dhe ekstrakte bimore për qëllime medicinale; preparate për 

përgaditjen e pijeve dietale apo medicinale; preparaye medicinale; preparate kimike për 

përdorim medicinal; substance për përdorim medicinal, ëmbëlsira dhe karamele medicinale 

për përdorim medicinal, preparate farmakologjike për përkujdesin e lëkurës; agjentë 

terapeutik (medicinal); ushqim për foshnje dhe invalid; preparate për hymbjen e peshës.”   

9   “Lente kontakti; syze; softuer kompjuterik në fushëm e shëndetit, dietës, mirëqenjes dhe 

ushqimit; softuer i imazhit mjekësor; softuer i shkarkueshëm në formë të aplikacioneve 

mobil për telefona mobil, tablet, kompjuter që mbahen në dorë dhe pajisje të tjera 

komunikimi pa tela (ëireless), kryesisht, softuer për ofrimin e shërbimeve këshilluese në 

lidhje me shëndetin, dietën, mirëqenien dhe ushqimin; softuer kompjuterik që mundëson 

profesionistët të kujdesit shëndetësor të kenë qasje informative dhe shërbyese në produktet 

farmaceutike dhe medicinale.”   

10   “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinarie, artikuj 

ortopedik; material për qepje; aparate medicinale për fotografim; aparate për përkujdes 

dentar; tabaka dentare; pajisje për lehtësimin e frymëmarrjes nazale (nasal dilator).”   

41   “Mësimin dhe ofrimin e trajnimeve nga lëmia e shëndetit, dietës, mirëqenies dhe 

vlerave ushqyese; organizimin e seminareve, konferencave dhe kongreseve në lëminë e 

shëndetit, dietës, mirëqenies dhe vlerave ushqyese; publikimin e revistave, librave dhe 

uzhëzuesve dhe shpërndarjen e mediave dixhitale për informimin apo trajnimin në lëminë e 

shëndetit, dietës, mirëqenies dhe vlerave ushqyese; shërbimet educative në lidhje me 

humbjen e peshës, dietës, ushqimit dhe fitnesit.”   

44   “Shërbimet medicinale; higjienë dhe përkujdes i bukurisë, këshillimin nga fusha e 

farmacisë, shëndetit, dietës, mirëqenies dhe ushqimit; informata dhe programe 

ndërgjegjësimi në fushën e shëndetit, dietës, mirëqenies dhe ushqimit; informata që i ipen 

pacientëve dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike, 

vaksinat, sëmundjet medicinale dhe çrregullimet në trajtimet për to përmes internetit.” 

   

 

 

(111)  28881 

(151)  07/04/2022 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1228 

(732)  The Boston Consulting Group, Inc. 

200 Pier 4 Boulevard Boston, Massachusetts 

02210, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BCG 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sigurimi i shërbimeve të këshillimit për menaxhimin e biznesit;konsulencë për 

ndërmarrjet në fushën e menaxhimit strategjik dhe zhvillimin e strategjisë së përgjithshme 

të korporatave dhe iniciativave të biznesit;shërbime këshillimi për menaxhimin e 

korporatave për të ndihmuar menaxherët në marrjen e vendimeve të biznesit;konsultimi për 

kompanitë përmes përdorimit të konsultimeve dhe teknikave që mundësojnë 

vendimmarrjen strategjike në fushën e biznesit;ofrimi i shërbimeve këshilluese për 
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menaxhimin e projektit të biznesit, përkatësisht parashikimi i rezultateve të projektit dhe 

modifikimi i implementimit të projektit për të rritur mundësinë e suksesit në projektet e 

transformimit të biznesit.   

 

 

 

(111)  28882 

(151)  07/04/2022 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1229 

(732)  The Boston Consulting Group, Inc. 

200 Pier 4 Boulevard Boston, Massachusetts 

02210, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BOSTON CONSULTING GROUP 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sigurimi i shërbimeve të këshillimit për menaxhimin e biznesit; konsulencë për 

ndërmarrjet në fushën e menaxhimit strategjik dhe zhvillimin e strategjisë së përgjithshme 

të korporatave dhe iniciativave të biznesit; shërbime këshillimi për menaxhimin e 

korporatave për të ndihmuar menaxherët në marrjen e vendimeve të biznesit; konsultimi për 

kompanitë përmes përdorimit të konsultimeve dhe teknikave që mundësojnë 

vendimmarrjen strategjike në fushën e biznesit; ofrimi i shërbimeve këshilluese për 

menaxhimin e projektit të biznesit, përkatësisht parashikimi i rezultateve të projektit dhe 

modifikimi i implementimit të projektit për të rritur mundësinë e suksesit në projektet e 

transformimit të biznesit.   

 

 

 

(111)  28747 

(151)  29/03/2022 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1230 

(732)  VAN GRAAF GmbH & Co. KG  Am 

Heumarkt 7 Stiege 7 Top 91 A - 1030 Wien, 

AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  vG 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Produkte nga lëkura, të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, veçanërisht rripa, 

çanta, mallra të tjerë prej lëkure të cilat nuk janë të përshtatura për një përdorim të veçantë, 

si dhe produkte të vogla prej lëkure, veçanërisht torba për femra, kuleta dhe fotrolla për 

çelsa; ombrella dhe çadra dielli.   

25   Rroba, veçanërisht të thurura, rroba të thurura dhe qëndisura dhe rroba lëkure për 
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femra, meshkuj dhe fëmijë, veçanërisht rroba të jashtme, të brendshme (brekë), rroba për 

kohë të lire dhe sport; mbathje, veçanërisht çizme dhe shapka; rripa (veshje); mbështjellëse 

për kokë   

35   Reklamim, administrimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës për 

kompanitë në fushën e veshjeve, këpucëve dhe mbështjelljeve të kokës; prezantimi i 

produkteve të veshjes, këpucëve dhe mbështjellësve të kokës për qëllime reklamimi; 

shpërndarja e mostrave të produkteve të veshjeve, këpucëve dhe mbështjellësve të kokës 

për qëllime reklamimi;  

shërbime të shitjeve me shumicë dhe pakicë, të cilat poashtu ofrohen përmes internetit dhe 

shërbime për porositjen e veshjeve, mbathjeve dhe mbështjellësve të kokës nëpërmjet 

postës dhe shitjeve me pakicë; hulumtimi i marketingut 

   

 

 

 

(111)  28746 

(151)  29/03/2022 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1231 

(732)  VAN GRAAF GmbH & Co.KG Am 

Heumarkt 7 Stiege 7 Top 91 A - 1030 Wien, 

AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VAN GRAAF 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Produkte nga lekura te cilat nuk jane te perfshira ne klase tjera, vecanerisht rripa 

canta mallra te tjera prej lekure te cilat nuk jane  te pershtatura per nje perdorim te vecante, 

si dhe produkte te vogla prej lekure,vecanerisht torba per femra, kuleta dhe fotrolla per 

çelsa;ombrella dhe çadra dielli.   

25   Rroba , vecanerisht te thurrura, rroba te thurrura dhe te qendisura dhe rroba lekure per 

femra, meshkuj dhe femije, vecanerisht rroba te jashtme, te brendshme(breke) , rroba per 

kohe t elire dhe sport, mbathje vecanerisht çizme dhe shapka; rripa(veshje); mbeshtjellese 

për kokë.   

35   Reklamim, administratimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës per 

kompanite ne fushen e veshjeve, kepuceve dhe mbeshtjelleseve te kokes; prezantimi i 

produkteve te veshjes, kepucepe dhe mbeshtjelleseve te kokes per qellime reklamimi; 

shperndarja e mostrave te produkteve te veshjeve, kepuceve dhe mbeshtjellesve te kokes 

per qellime reklamimi; sherbime te shitjeve me shumice dhe pakice, te cilat poashtu 

ofrohen permes internetit dhe sherbime per porositjen e veshjeve, mbathjeve dhe 

mbeshtjellesve te kokes nepermjet postes dhe shitjeve me pakice; hulumtimi i marketingut.   
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(111)  28767 

(151)  30/03/2022 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1232 

(300)  80102  12/03/2020  JM 

(732)  Sony Interactive Entertainment Inc. 1-

7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo , JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  PLAY HAS NO LIMITS 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   “Konzola për video lojëra;kontrollues për konzolat e lojërave;kufje 

lojërash;telekomandë për konzolat e lojërave;   

 

 

 

(111)  28635 

(151)  18/03/2022 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1245 

(591)  E Kaltër  

(732)  Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.   

3   Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe 

mjete për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.   

5   Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim   
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(111)  28638 

(151)  18/03/2022 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1246 

(591)  E Kaltër  

(732)  Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  SHISHE 3D me tri vija 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.   

3   Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe 

mjete për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.   

5   Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim.   

 

 

 

(111)  28637 

(151)  18/03/2022 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1247 

(591)  E Kaltër  

(732)  Dr Haus sh.p.k. Parku i Biznesit, p.n., 

40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të cilat shfrytëzohen në industri.   
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3   Sapunë, shamponë, losione për trup dhe duar, losione për flokë, mjete për larje dhe 

mjete për zbardhje, mjete për heqje të njollave, mjete për larje enësh; detergjente, mjete për 

pastrim dhe lustrim; mjete për heqje të shtresave, siç është pastrimi, shpërlarja, eleminim 

yndyre, lëmim; mjete kimike për pastrim të pocelanit, xhamit, gurit, sintetikes dhe tekstilit, 

drurit dhe metalit, mjete për pastrim të gypave, mjete për pastrim të dyshemeve, mjete për 

eleminim yndyre; mall parfumesh, vajra eterike.   

5   Mjete për freskim të ajrit dhe dezodorantë për ajër, mjete për dezinfektim.   

 

 

 

(111)  28730 

(151)  25/03/2022 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1252 

(300)  m202012213  23/06/2020  UA 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FAIRO POWERED BY 

RAIFFEISEN BANK 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 
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sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.   

42   Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

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

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

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

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 
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softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet   

 

 

 

(111)  28571 

(151)  03/12/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1261 

(591)  E zezë, e bardhë dhe hirit qelët 

(732)  N.T.P. '' AKSAA '' Bajram Kelmendi 

10/3-1, Prishtinë., KS 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

Lindjes, H-17, Nr.2/A 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve;liri shtëpiak;perde prej tekstili ose 

plastike, liri shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për 

gjumë, astarët e qeseve të gjumit.   

25   Veshje, këpucë, veshje koke;pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave;veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.   

26   Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave;butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat;lule artificiale;dekorime për flokët;flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta;zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 

flokëve.   

 

 

 

(111)  28572 

(151)  03/12/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1262 

(591)  E zezë, e bardhë dhe hirit qelët 

(732)  N.T.P. '' AKSAA '' Bajram Kelmendi 

10/3-1, Prishtinë., KS 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

(540)  
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Lindjes, H-17, Nr.2/A 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve;liri shtëpiak;perde prej tekstili ose 

plastike, liri shtëpiak, për shembull, çarçafë, shams jastëk, peshqirë prej tekstili. Çanta për 

gjumë, astarët e qeseve të gjumit.   

25   Veshje, këpucë, veshje koke;pjesë të veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, mansheta, xhepa, veshje të gatshme, thembra, majat e kapakëve, kornizat e 

kapelave;veshje dhe këpucë për sporte uniforma xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike,kostumet e maskave, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si veshje, 

bibra, sheshe xhepi, funksione.   

26   Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorime për flokët; flokë artificial. -shirita, shirita 

flokësh, bonjat dhe harqet që janë përdorur si zbukurime për flokët, të bëra nga çdo 

material;mbledhje dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;hajt rrjeta; zinxhirë, 

armakë, përveç atyre për stoli, unaza ose zinxhirë kyç,kurora, përfshirë ato që përfshijnë 

dritat,artikuj konkretë për flokët kaçurrela, për shembull, curlers elektrike dhe jo elektrike 

të flokëve, përveç pajisjeve të duarve, kunjat e flokëve për curling, letra kaçurrela të 

flokëve.   

 

 

 

(111)  28630 

(151)  18/03/2022 

(181)  06/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1269 

(732)  Lo.Li. Pharma S.r.l.  Via Sabatino 

Gianni, 14 00156 Rome Italy, , IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TIROXIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa ushqimore për përdorim njerzor; shtesa ushqimore medicinale për njerëzit; 

shtesa dietike dhe shtesa ushqimore për njerëzit; preparate mjeksore për njerëzit.   
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(111)  28905 

(151)  15/04/2022 

(181)  07/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1272 

(526)  APARTMENT 

(732)  ''APARTMENT 197 GROUP'' L.L.C. 

RRUGA ''GARIBALDI'' 2/2- PRISHTINE, 

KS 

(740)  BLERIM VELIU  RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI'' MATI 1- PRISHTINE  

 
 

(540)  APARTMENT  

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.   

 

 

 

(111)  28908 

(151)  15/04/2022 

(181)  07/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1273 

(732)  ''APARTMENT 197 GROUP'' L.L.C.  

RRUGA ''GARIBALDI''2/2-PRISHTINE, 

KS 

(740)  BLERIM VELIU  RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI'' MATI 1 - PRISHTINE 

 
 

(540)  IZI'S APARTMENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.   

 

 

 

(111)  28907 

(151)  15/04/2022 

(181)  07/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1274 

(526)  APARTAMENT 

(732)  "APARTAMENT 197 GROUP" 

L.L.C. RRUGA ''GARIBALDI''2/2 - 

PRISHTINE, KS 

(740)  BLERIM VELIU  RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI''MATI 1- PRISHTINE 

(540)  APARTAMENT 
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(511) 43   Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.   

 

 

 

(111)  28906 

(151)  15/04/2022 

(181)  07/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1275 

(591)  KALTER  

(732)  APARTMENT 197 GROUP L.L.C. 

RRUGA ''GARIBALDI 2/2'' - PRISHTINE, 

KS 

(740)  BLERIM VELIU  RRUGA ''NDUE 

PERLLESHI'' MATI 1-PRISHTINE  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Perfshin kryesisht sherbime te ofruara nga persona ose ndermarrje, qellimi i te 

cilave eshte te pergatise ushqim dhe pije per konsum dhe sherbime te ofruara per te marre 

shtrat dhe bord ne hotele, konvikte ose institucione te tjera qe ofrojne akomodim te 

perkohshem.   

 

 

 

(111)  28586 

(151)  16/03/2022 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1281 

(732)  THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 3   Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 

ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 

preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve.   

21   Furça për flokë, krehër për flokë, furça për thonjë, furça për banjë (dush), sfungjer për 

banjë, dorëza për masazhë, sfungjer rrjete për pilling (heqje e shtresave të lëkurës) të trupit, 

sfungjer lufa (luffa-sfungjer bimor tropikal), shandan dhe mbajtëse i qirinjve, jo nga metalet 

e çmuara; kavanoz për qirinj, kavanoz, vazo dhe mbajtëse për aroma, jo nga metalet e 

çmuara, mbajtëse për brusha për rroje, temjanicë më aromë vaji, enë për spërkatjen e 

vajrave aromatikë; spërkatës i vajrave aromatikë, përveç përhapësve aromatikë me 

shkopinj, krehër shpine, spërkatës (sprej) aromatik (spërkatësit), spërkatës të parfumuar, 

kuti pluhuri (pudër), enë pluhuri  

(pudër), enë për sapun, mbajtëse për furçat e dhëmbëve, sitë për çaj, aplikues dhe pajisje 

(aksesorë) për kozmetikë, veqanërisht furça për fytyrë dhe trup, furça për grim, sfungjer të 

vegjël për fytyrë, çantë e vogël, krehër dhe furça për vetulla dhe qerpik, krehër dhe furça 

për nënvizimin e syrit, pajisje e shkumëzuar për ndarjen e gishtërinjëve të këmbëve, 

sfungjer të vegjël për aplikimin e preparative kozmetike, sfungjer të vegjël për aplikimin e 

kozmetikës dhe pufe pluhuri (pudër).   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe 

kujdesit personal, kozmetikë, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparate 

për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë të ofruara përmes 

internetit në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, 

preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparateve për kujdesin e flokëve dhe 

aromat; shitja përmes telefonit për blerje nga shtëpia dhe blerjet nga shtëpia të produkteve 

për argëtim që përfshijnë produkte bukurie, kozmetikë, produkte tualeti, preparate për 

kujdesin e lëkurës, preparate për kujdesin e flokëve, aromat dhe produkte të kujdesit 

personal; shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet që përfshijnë produkte të 

bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikë, preparate për kujdesin e lëkurës, produkte 

tualeti, aromat, preparate për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë 

përmes postës në lidhje me produktet të bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, 

kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, preparate të kujdesit të lëkurës dhe produkte 

tualeti; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me paketat për parapagim që përmbajnë 

produkte të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikë, aromat, produkte tualeti, preparate 
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për kujdesin e flokëve, preparate për kujdesin e lëkurës; prezantimi i produkteve përmes 

pajisjeve të komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë, gjegjësisht, produkteve të 

bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, aromave, produkteve të tualetit, preparateve 

për kujdesin e lëkurës dhe preparateve për kujdesin e flokëve; shërbime të shitjes me pakicë 

përmes katalogjeve që kanë të bëjnë me produktet e bukurisë dhe produktet e kujdesit 

personal, kozmetikës, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkteve të tualetit, preparateve 

për kujdesin e flokëve dhe aromave.   

36   Mbledhja e donacioneve për bamirësi   

 

 

 

(111)  28585 

(151)  16/03/2022 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1282 

(732)  THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  THE BODY SHOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 

ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 

preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve.   

21   Furça për flokë, krehër për flokë, furça për thonjë, furça për banjë (dush), sfungjer për 

banjë, dorëza për masazhë, sfungjer rrjete për pilling (heqje e shtresave të lëkurës) të trupit, 

sfungjer lufa (luffa-sfungjer bimor tropikal), shandan dhe mbajtëse i qirinjve, jo nga metalet 

e çmuara; kavanoz për qirinj, kavanoz, vazo dhe mbajtëse për aroma, jo nga metalet e 

çmuara, mbajtëse për brusha për rroje, temjanicë më aromë vaji, enë për spërkatjen e 

vajrave aromatikë; spërkatës i vajrave aromatikë, përveç përhapësve aromatikë me 

shkopinj, krehër shpine, spërkatës (sprej) aromatik (spërkatësit), spërkatës të parfumuar, 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

312 

 

kuti pluhuri (pudër), enë pluhuri  

(pudër), enë për sapun, mbajtëse për furçat e dhëmbëve, sitë për çaj, aplikues dhe pajisje 

(aksesorë) për kozmetikë, veqanërisht furça për fytyrë dhe trup, furça për grim, sfungjer të 

vegjël për fytyrë, çantë e vogël, krehër dhe furça për vetulla dhe qerpik, krehër dhe furça 

për nënvizimin e syrit, pajisje e shkumëzuar për ndarjen e gishtërinjëve të këmbëve, 

sfungjer të vegjël për aplikimin e preparative kozmetike, sfungjer të vegjël për aplikimin e 

kozmetikës dhe pufe pluhuri (pudër).  

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe 

kujdesit personal, kozmetikë, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparate 

për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë të ofruara përmes 

internetit në lidhje me shitjen e produkteve të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, 

preparateve për kujdesin e lëkurës, produkte tualeti, preparateve për kujdesin e flokëve dhe 

aromat; shitja përmes telefonit për blerje nga shtëpia dhe blerjet nga shtëpia të produkteve 

për argëtim që përfshijnë produkte bukurie, kozmetikë, produkte tualeti, preparate për 

kujdesin e lëkurës, preparate për kujdesin e flokëve, aromat dhe produkte të kujdesit 

personal; shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet që përfshijnë produkte të 

bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikë, preparate për kujdesin e lëkurës, produkte 

tualeti, aromat, preparate për kujdesin e flokëve dhe aromat; shërbime të shitjes me pakicë 

përmes postës në lidhje me produktet të bukurisë dhe produktet e kujdesit personal, 

kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, preparate të kujdesit të lëkurës dhe produkte 

tualeti; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me paketat për parapagim që përmbajnë 

produkte të bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikë, aromat, produkte tualeti, preparate 

për kujdesin e flokëve, preparate për kujdesin e lëkurës; prezantimi i produkteve përmes 

pajisjeve të komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë, gjegjësisht, produkteve të 

bukurisë dhe kujdesit personal, kozmetikës, aromave, produkteve të tualetit, preparateve 

për kujdesin e lëkurës dhe preparateve për kujdesin e flokëve; shërbime të shitjes me pakicë 

përmes katalogjeve që kanë të bëjnë me produktet e bukurisë dhe produktet e kujdesit 

personal, kozmetikës, preparateve për kujdesin e lëkurës, produkteve të tualetit, preparateve 

për kujdesin e flokëve dhe aromave.   

36   Mbledhja e donacioneve për bamirësi   

 

 

 

(111)  28584 

(151)  16/03/2022 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1283 

(732)  THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL LIMITED 

WATERSMEAD LITTLEHAMPTON 

WEST SUSSEX BN176LS, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  WHITE MUSK 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e lëkurës, veqanërisht, shtresë, korrektorë, 
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ngjyrë për qërpik (maskara), hijezim për sy, laps sysh dhe vetullash, buzëkuq, laps për 

buzë, balsam për buzë, pluhur (pudër) për fytyrë, bronzer (hijezim në ngjyrën bronz), 

rumenillë (hijezim në ngjyrë kuqe), hidratues, pajisje për largimin e grimit; pluhur (pudër) 

jo medicinal për trup; sapun; xhel për banjë (dush), vaj për banjë (dush), krip për banjë, 

rruaza banjosh dhe shkumë banjoje; preparate jo medicinale për kujdesin e lëkurës, 

veqanërisht losione, kremëra, preparate për pastrim, pilling (heqja e shtresave të lëkurës), 

maska dhe toner; preparate për kujdesin dhe formësimin e flokut, veqanërisht, shampona, 

balsame, spërkatëse për flokë dhe xhele; deodorant për përdorim personal, preparate për 

rrezitje; vaj dhe losione për rrezitje; preparate rroje; pajisje për pastrimin e dhëmbëve 

(pasta, xhela, lëng); parfume, ujë toaleti, vaj eterik për përdorim personal, vaj i parfumosur; 

preparate për kujdesin e thonjëve; llak për thonjë; guri për gërryerje, shkopinj pambuku dhe 

shkopinj leshi, të gjitha për përdorim në trup, jo për përdorim medicinal; freskues 

aromatizuese të hapsirës, shkopinj aromatizues,  enë dhe qese me erë; facoleta kozmetike të 

pluhrosura (pudër); facoleta të lagura në losion; komplete dhe set dhuratash të përbërë nga 

produkte për kujdesin e lëkurës dhe / ose flokëve. 

   

 

 

(111)  28830 

(151)  01/04/2022 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1284 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  " Doni Fruits" SH.P.K. Rruga Driton 

Islami, Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

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

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

314 

 

 

(111)  28651 

(151)  23/03/2022 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1285 

(591)  E kuqe 

(732)  " Doni Fruits" SH.P.K. 

 Rruga Driton Islami, Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

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

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

 

 

 

(111)  28583 

(151)  16/03/2022 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1300 

(591)  E PEMBE  

(732)  Fisnik Krasniqi RIVER GROUP 

SH.P.K. Prishtinë, Vëllezërit Fazliu, -1 

Nr.23., KS 

(740)  RIVER GROUP SH.P.K.  EMRI  

PINK WOMAN ABI ÇARSHIA QENDRA 

TREGTARE   PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 23   Fijet dhe penjtë për përdorim në tekstil; Pambuk i mbështjellë; Fije pambuku; 

Fije chenille; Penj elastik për përdorim në tekstil;Fije; Penj me fibra qelqi për përdorim në 
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tekstil; Penj metalik për qëndisje; Penj gome për përdorim në tekstil; Penj dhe fije kërpi; 

Penj dhe fije Jute; Penj dhe fije Coir; Penj dhe fije Rayon; Penj të materialeve plastike për 

përdorim në tekstil; Penj dhe fije nga liri; Penj dhe fije për qëndisje; Mëndafsh i 

mbështjellë; Fije mëndafshi; Penj dhe fije për qëndisje; Penj dhe fije për riparim/arrnim; 

Penj dhe fije të mbështjella; Stof i lëmuar; Fije leshi.   

24   Tekstilet dhe zëvendësuesit e tekstileve; Pëlhura për mobilje; Perde të tekstilit apo 

plastikës, përveç për vetura ose kamionë; Tekstili dhe mallra tekstili të pa-përfshira në klasa 

tjera, përveç për vetura ose kamionë; Mbulesa shtrati; Mbulesa tavoline; Pëlhura për heqje 

të grimit; Pëlhura nga liri për banjo, përveç për veshje; Pëlhura të papërshkueshme nga 

gazi, për ballonë aeronautikë; Banderola; Pëlhurë e qëndrueshme pambuku [dimity]; 

Mbulesa shtrati nga letra; Pëlhura nga liri për shtrat; Pëlhura nga liri për shtrat; Këllefë 

jastëku; Pëlhura për bilardo; Brokada; Pëlhurë nga Chenille; Cheviots [pëlhurë]; Pëlhura 

pambuku, Tekstilë, përveç për vetura ose kamionë; Crepon;Damask; Mbulesë puplash apo 

me mbushje tjera [Tick] [nga liri]; Mbulesë dyshemeje nga pambuku i trashë (Drugget); 

mbulesa tektsili për printerë; perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhura dekorative të 

tekstilit apo plastikës [bunting]; Pëlhurë për mbyllje; Flamuj nga tekstili apo plastika; Pupla 

nga rosa Eider [Eiderdown] [mbulesë e hollë shtrati]; Material apo tekstil filtrimi, përveç 

për vetura apo kamionë; Pëlhurë nga kondensimi dhe shtypja e fibrave [Felt], përveç për 

vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; Pëlhurë e butë leshi apo pambuku [Flannel] [pëlhurë]; 

Pëlhurë dekoruese Frieze (pëlhurë), përveç për vetura ose kamionë; shtresa [tekstil]; shtresa 

pëlhure për këpucë; perde nga tekstili apo plastika; përveç për vetura apo kamionë; 

mbajtëse perdesh nga materiali i tekstilit; gaza [pëlhurë]; Pëlhurë e butë sanitare leshi apo 

pambuku; Pëlhura për përdorim në tekstil; Pëlhura me fije të fibrave të qelqit për përdorim 

në tekstil; Pëlhurë flokësh [pëlhurë thesi]; Pëlhurë e ngjitur; përveç për letër shkrimi, 

Pëlhurë me dizajn Trellis [pëlhurë]; Pëlhurë kërpi, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhurë 

Jute, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; shtresa kapelesh, nga tekstili, në 

copë, Pëlhurë nga pambuku [basmë]; Mbulesa puplash apo të mbushjeve tjera [Ticks] 

[mbulesa dysheku]; Fanella [pëlhurë]; Pëlhurë Jute; Pëlhurë për tapete apo qëndisje; 

Shtresë mbrojtëse nga tekstili për tavolinë [Coasters]; Pëlhurë djathi; Pëlhurë nga pambuku 

[basmë]; Mbështjellës dekorativ [Shams]; Këllefë jastëku; Pëlhurë mëndafshi, pambuku, 

apo sintetike [Crepe] [pëlhurë]; Pëlhurë nga fibrat Rayon; Pëlhurë imituese e lëkurës së 

kafshëve, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura mbështjellëse [Shrouds]; Marabut 

[pëlhurë], Mbulesa dysheku; Mbulesa plastike për mobilje; Pëlhura për tapiceri; Mbulesa 

nga tekstili për mobilje; Pëlhurë pambuku [Moleskin] [pëlhurë]; Rrjeta mushkonjash; 

Shtroja tavoline nga tekstili; Perde dere; Pëlhurë nga fibrat Ramie; Pëlhura për qelq 

[peshqirë]; Kadife, përveç për vetura apo kamionë; Perde rrjetë, përveç për vetura apo 

kamionë; Çanta për fjetje, Mbulesa të lira për mobilje; Pëlhurë mëndafshi; Pëlhurë 

mëndafshi për modele të printimit; Pëlhurë nga fibrat Esparto; Pëlhurë e fortë [Buckram]; 

Shtroja për shtrat; Material tekstili; Etiketat e veshjeve; Pëlhurë e thurur; Pëlhurë shëlqyese 

[Taffeta] [pëlhurë]; Material plastik (zëvendësues për pëlhura), përveç për vetura apo 

kamionë; Peshqirë fytyre [prodhuar nga materiale të tekstilit]; Peshqirë nga tekstili; Pëlhura 

për këpucë; Mbulesa tavoline, jo nga letra; Pëlhura nga liri për tavolinë, jo nga letra; 

Mbulesa të përshtatura për kapakë guackash tualeti; Pëlhurë; Çarçafë shtrati; Pëlhurë e 

hollë [Tulle]; Pëlhura jo të thurura tektsili; Mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

Mbulesa muri nga tekstili; Pëlhurë për të brendshme, Pëlhurë përthithëse nga liri; Dorëza 

për larje; Material i thurur elastik; Pëlhurë ngjitëse që vendoset përmes nxehtësisë; Pëlhurë 
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e vijëzuar për qëndisje, Pëlhurë leshi; Pëlhurë nga pambuku [Zephyr] [pëlhurë]; Çanta për 

fjetje.   

25   Veshje, mbathje, pajisje për kokë; Taka; Pjesë për taka për mbathje; Pantollona bebesh 

[veshje]; Veshje për foshnje [veshje]; Kostume banjoje; Pantollona të shkurtra banjoje; 

Mantel banjoje; Kapela për larje; Sandale për larje; Pantofla për larje; Shami; Bereta; 

Ngrohës për këmbë; Veshje nga imitimi i lëkurës; Veshje motoristësh, përveç për vetura 

apo kamionë; Veshje; Veshje letre; Qafore Boa [qafore]; Të brendshme [Teddies] [të 

brendshme]; Veshje klerike [Chasubles]; Kapela dushi; Dhtroja për këpucë; Mindil xhepi; 

Dorëza; Jelekë peshkimi; Çizme futbolli; Mbulesë për këmbët e bebeve [footmuff], jo të 

ngrohura elektronikisht; Veshje nga pëlhura Gabardines [veshje]; Këpuce gome 

[Goloshes]; Veshje mbi këpucë [Gaiters]; Rrip (Para -) [veshje]; Pajisje jo-rrëshqitëse për 

mbathje; Rrip [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Mbathje për gjimnastikë; Gjysëm-çizme; 

Shalle; Dorëza [veshje]; Veshje të brendshme për femra [Slips] [të brendshme]; Pjesë e 

veshjeve [Shirt yokes]; Këmisha; Pjesët e përparme të këmishave; Këpucë druri; 

Pantollona; Çorape deri te gjuri; Veshje për mbajtjen lart të çorapeve [Garters]; Veshje të 

brendshme për femra [Girdles]; Kapele; Korniza (Kapele -) [skeleti]; Xhaketa [veshje]; 

Bluza;Xhaketa të mbushura [veshje]; Kapela të ngushta [Skull caps]; Kapuçë [veshje]; 

Astarë (Të gatshëm -) [pjesë të veshjeve]; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme për t’u 

veshur; Kamisola; Mbështjellës krahësh; Kollare të largueshme; Bluza me mëngë të 

shkurtra; Përparëse bebesh, jo nga letra; Veshje lëkurë; Geta [pantollona]; Të brendshme; 

Uniforma; Pallto; Veshje për femra [Pelisses]; Shami për femra [Mantillas]; Kapele klerike 

[Miters] [kapele]; Këllef gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje për kokë]; Kapele 

uniforme [Cap peaks]; Veshje të jashtme; Këllef gëzofi për veshë [veshje]; Kombinime 

[veshje]; Pantofle;Kapele (Letër -) [veshje]; Xhaketë dimri [Parka]; Pelerina; Gëzof 

[veshje]; Ponço; Bluza; Veshje çiklistësh; Skaje për mbathje; Pallto rezistente nga uji 

[Mackintoshes]; Funda;Sandale; Sari; Sarongë; Shall qafe [këllef gëzofi]; Shiritë krahu për 

veshje [Sashes]; Maska gjumi; Vello [veshje]; Shami koke; Pantollona të gjera të 

mbledhura në gju apo më poshtë, ose të brendshme femrash [Knickers]; Çizme me lidhëse; 

Shtesa metalike për mbathje; Mbathje; Shtresa për mbathje; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Maje mbathjesh; Kominoshe; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse fustanësh; Dorëza skijimi; 

Çizme skijimi; Pantollona të shkurtra në formë fundi [Skorts]; Pantollona të shkurtra; 

Çorape;Varëse çorapesh; Këpucë atletike; Atlete; Çizme; Pjesët e sipërme të këpucëve;  

 Shami koke [veshje]; Espadrilla; Shall i gjerë grash; Shall i gjerë grash nga gëzofi; Kunja 

për çizme futbolli; Veshje plazhi; Mbathje plazhi; Çorape;Çorape absorbuese djerse; Taka 

për çorape; Geta;Bluza me mëngë të shkurtra; Toga [veshje]; Fustanë Pinafore; Thurje 

[veshje]; Fanella; Turbanë; Pallto; Uniforma; Të brendshme absorbuese djerse; Pantollona; 

Kostum për skijim ujor;Jelek i trashë pa mëngë; Çorape; Kapele të larta; Veshje, përfshirje 

veshje lëkure, imitim lëkure, ose nga gëzofi, dhe dorëza; Kapela [veshje për kokë]; Shalle; 

Mbathje përfshirë çizme; Këpucë dhe Pandofla.   

 

 

 

(111)  28745 

(151)  25/03/2022 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1304 

(540)  BIORITMON 
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(732)  DOMPE' FARMACEUTICI SPA Via 

San Martino, 12 20122 Milano Italy, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike; tonikë për përdorim mjekësorë; shtesa dietike për 

përdorim mjeksorë; shtesa ushqimore për përdorim mjekësor; preparate dietale për 

përdorim mjekësorë 

   

 

 

(111)  28717 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1317 

(732)  Lo.Li. Pharma S.r.l. Via Sabatino 

Gianni, 14 00156 Rome, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  EUSITOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; produkte farmaceutike 

në formën e pilulave ose ampulave për probleme të frymëmarrjes (respiratore); Preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; Ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

mjekësor dhe veterinar, ushqime për beba; Shtesa ushqimore për njerëzit dhe kafshët; 

flaster, materiale për lidhje (mbështjellje); Material për mbushjen e dhëmbit, dyll për 

dhëmb; Mjete dezinfektuese; Preparate për asgjësimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide; 

Shtesa ushimore; Pajisjet mjekësore të frymëmarrjes (respiratore)   

 

 

 

(111)  29080 

(151)  29/06/2022 

(181)  15/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1321 

(732)  Valon Pacolli N.T.P. / B.I. “Agro 

Mall” Rr. Agron Gashi, nr.65 , Sllovi – 

Lipjan, 14000, KS 

(740)  Valon Pacolli Sllovi – Lipjan 

 
 

(540)  AGRO MALL 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për dendësim, 

tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues dhe 

preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera, industrinë e 
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letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës, elektronikës, farmaci, 

industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e plastikës, gomës, 

bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve, industrinë e 

detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri tjera; 

produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; pleh për 

tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho; preparate për 

rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e ushqimit; 

materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në formë 

pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i zgjeruar; 

rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e laminatit 

(shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim termotop 

Buletini Zyrtar Nr. 85 i Agjencisë për Pronësi Industriale 43 (termik) për fluturake; filma 

plastikë për përdorim industrial në prodhimin e produkteve të thata; plastikë në formë 

blloku, pllake dhe/ose shufre për prodhimin e formave gjysëm të përpunuara për përdorim 

në prodhim   

6   Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef, gypa metali për ujësjellës; 

valvulë matëse, përveq pjesëve për makina; çezmat nga metali për fuç 8 Mjete dore dhe 

instrumente (dore); aksesorë për ushqim; perveq armës se ftohtë; brisk rroje; mjete për 

kopsht, me të cilët punohet me dorë   

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   Mjete dore dhe instrumente (dore); aksesorë për ushqim; armë e ftohtë; brisk rroje; 

mjete për kopsht, me të cilët punohet me dorë   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht   

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalf, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqesore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, aparatevedhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 
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prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë të 

lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbime të shitjes me 

shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të 

menaxhimit të punës;Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.   

 

 

 

(111)  28622 

(151)  18/03/2022 

(181)  20/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1326 

(540)  SUSVIMO 
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(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28819 

(151)  01/04/2022 

(181)  24/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1338 

(591)  Kaltër e ndritshme, kaltërt e errët 

(300)  202000692  05/05/2020  IE 

(732)  Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, IE 

(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 toaleti të cilat nuk janë medikamente, pasta për dhëmb, preparate për 

shpërlarjen e gojës dhe spërkatëse freskuese të frymëmarrjes; preparate për higjienë orale, 

xhel për dhëmb, preparate për zbardhim, preparate për lustrim të dhëmbit, preparate për dhe 

përshpejtues për zbardhimin e  dhëmbëve, preparate për largimin e njollave.   

5   Preparate mjekësore për higjienë orale, preparate mjekësore për lustrimin e dhëmbëve, 

preparate mjekësore për zbardhimin e dhëmbëve, preparate mjekësore për shpërlarjen e 

gojës, preparate mjekësore për zbardhim, çamçakëza mjekësorë dhe pastila (kokërr) për 

higjienë të dhëmbëve   

10   Aparate për higjienë të dhëmbit, enë elastike për dhëmb njëpërdorimëshe   

21   Furça për dhëmb, rrëmojsa, fije peri për dhëmb, furça dhe sfungjer.   

 

 

 

(111)  28914 

(151)  20/04/2022 

(181)  27/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1342 

(591)  Ngjyra e kuqe e frutit të thanës, 

Ngjyra e verdhë e diellit, Ngjyra e gjelbërt e 

gjethes 

(732)  Florina Skeja  Thana & Vidasi 

SH.P.K.  Rruga Gjeneva, nr.73, 10000, 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

321 

 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Florinda Bërdynaj Thana & Vidasi 

SH.P.K.  Rr.Ulpiana D-5, nr.7, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

 

(511) 30   Mjalte, qajra dhe melmesa te thara, uthull molle dhe te frutave tjera , jufka 

kosovare/shqiptare   

32   uji i filtruar, sirup, lulesh dhe frutash, pije artizanale te gazuara dhe pagazuara   

33   pije alkoolike artizanale   

43   Ofrimi i sherbimit te ushqimit dhe pijeve ne restoran   

 

 

 

(111)  28774 

(151)  30/03/2022 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1368 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime;Menaxhim biznesi;Administrim biznesi;Funksione të zyrës, 

marketing;Analizimin dhe hulumitimin e tregut;Marketing industrial;Marketing 

promovues;Shërbimet e marketingut industrial;Marketing dhe shërbime 

promovuese;Aktivitete promovuese;Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e 

mallërave;Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të 

tjerët;Dhënien me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese;Ofrimin e shërbimeve të 

konsultimit për marketing dhe reklamim;Shpërndarjen e reklamave të shtypura;Prodhimin e 

filmave reklamues;Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit;Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve;Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to;gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.   

41   Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive;Organizimin e 
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eventeve për qëllime zbavitëse;Shërbimet e publikimit;Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve;Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit;Shërbimet e edukimit 

në lidhje me përgaditjen e ushiqmit;Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me përgaditjen e 

ushqimit;Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse;Organizimin e ngjarjeve për kulturë apo qëllime 

rekreative;Produksion i videokasetave;Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion;Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;Shërbime për 

bare;Kafiteri;Restorane;Piceri;Bareve me ushqim të shpejtë;Shërbime të dyqaneve të 

akulloreve.   

 

 

 

(111)  28520 

(151)  04/11/2021 

(181)  07/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1384 

(591)  E Zezë  

(732)  BLU FARM SH.P.K. Prishtinë, Rruga 

Muhamet Cami, P., KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet Farmaceotike dhe veterinarise,preparatet e sanitarisë dhe për qellime 

mjeksore ,substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjeksor ,ushqim për 

foshnje,emplastër,materjalet për lidhje,materjalet për mbushjen e dhëmbëve,dylli 

dentar,dezinfektuesit,preparatet per shkatrrimin e paraziteve,fungicidet,herbicidet   

44   Shërbimet mjeksore ,të veterinarisë,kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerzit dhe 

kafshët ,shërbimet bujqësore ,të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28883 

(151)  08/04/2022 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1392 

(300)  018280905  31/07/2020  EU 

(732)  ALFASIGMA S.P.A. VIA RAGAZZI 

DEL 99 N. 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ALFAGERD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit tretës; Preparate 

farmaceutike dhe substanca për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Ilaçe 
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(medikamente) për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Preparate farmaceutike dhe 

substanca për trajtimin e refluksit gastroezofageal; Preparate farmaceutike dhe substanca 

për mbrojtjen e ezofagut në rastin e refluksit gastroezofageal; Preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve të tretjes (digjestive).   

10   Pajisjet mjekësore për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; Pajisjet mjekësore për 

trajtimin e refluksit gastroezofageal; Pajisjet mjekësore për mbrojtjen e ezofagut në rast të 

refluksit gastroezofageal;   

 

 

 

(111)  28850 

(151)  07/04/2022 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1399 

(591)  E kaltër, e bardhë, e gjelbër, e verdhë 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

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

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.   
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(111)  28634 

(151)  18/03/2022 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1400 

(591)  E kaltert, E Bardhe, Roze, Ngjyre 

Portokalli, Ngjyre Hiri 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës     

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

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.   

 

 

 

(111)  28609 

(151)  17/03/2022 

(181)  13/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1403 

(591)  NGJYRA E KUQE, E BARDHE DHE 

E VERDHE 

(732)  ZOG&ZOG shpk Shpend Zogjani  

 Lagjja Qendresa p.n Veternik Prishtinë, KS 

(740)  Diana Hoxha ZOG&ZOG shpk  

 Rruga Dardania –Fushe Kosove  

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi;preparate  

pastruese,lustruese,fërkuese dhe gërryese;sapune;produkte parfumerike,vajëra 

esencial,produkte kozmetike,locione për flokë;pastë dhëmbësh;sapun për duar ,shampon 

për enë,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lëngshëm ,sprej për dritare ,detergjent për 

rroba ,zbutës për rroba    

 

 

 

(111)  28610 

(151)  17/03/2022 

(181)  13/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1404 

(591)  E zeze ,e verdhe dhe e bardhe  

(732)  ZOG&ZOG shpk Shpend Zogjani  

 Lagjia Qendresa p.n Veternik Prishtine , KS 

(740)  Diana Hoxha ZOG & ZOG shpk  

 Rruga Dardania –Fushe Kosove  

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi ;preparate  

pastruese,lustruese,fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike,vajëra 

esencial,produkte kozmetike,locione për flokë; pastë dhëmbësh ; sapun për duar ,shampon 

për enë,pastrues guace,pastrues dyshemes,vim i lëngshëm ,sprej për dritare ,detergjent për 

rroba ,zbutës për rroba . 
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(111)  28611 

(151)  17/03/2022 

(181)  13/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1405 

(591)  e zeze ,ngjyra e bardhe ngjyra e kuqe  

(732)  Linea AZ sh.p.k Arber Zogëjani  

 Rruga :Elez Berisha-  Fushë Kosovë, KS 

(740)  Diana Hoxha  Linea AZ sh.p.k  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Tregtia me pakice e artikujve kozmetik dhe te tualetit, ne dyqane te specializuara, 

tregtia me shumice e artikujve te parfumeris dhe kozmetikes, tregtia me shumice e artikujve 

farmaceutik, tregtia me pakice e mallrave te tjera te reja, ne dyqane te specializuara, 

sallonet e floktaris dhe trajtimet e tjera te bukuris, aktivitett e mirmbajtjes trupore, 

prodhimin e parfumeve dhe preparative te tualetit, prodhimi i produkteve baze 

farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28608 

(151)  17/03/2022 

(181)  13/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1406 

(591)  Ngjyra e kalter , e kuqe dhe e bardhe  

(732)  Asha  sh.p.k Alban  Zogjani  

 Rruga :Delvina  nr 2. Prishtine , KS 

(740)  Diana Hoxha Asha sh.p.k  

 Dardania –Fushe Kosove  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sherbimet e pergatitjesve para-shtypjes dhe para-publikimit, agjencite per 

publicitet, aktivitetet e prodhimit te filmave, videove dhe programeve televizive, trgtia me 

shumice jo e specializuar, publiki i gazetave, aktivitete e trera botuese, publikimi i adresave 

dhe numrave telefonke, publikimi i librave, publikimi i revistave dhe periodikeve    

 

 

 

(111)  28884 

(151)  08/04/2022 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1419 

(732)  Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

(740)    

(540)  PINGUINI 
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(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 
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[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 
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detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 
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elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 
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jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 
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osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 
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artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

334 

 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 
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telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 
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rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 
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ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

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

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 
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kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

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

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 
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mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 
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maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 
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aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 
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manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 
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ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 
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matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 
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dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 
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sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 
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zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 
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tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 
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[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

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

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 
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(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 
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ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

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

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 
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hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 
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qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 
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regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 
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aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 
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(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 
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magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 
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precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 
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këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 
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elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 
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mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

362 

 

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

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

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 
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të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 
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computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

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

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 
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programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).    

 

 

(111)  28887 

(151)  08/04/2022 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1422 

(526)  SHOP 

(732)  Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)  PINGUINI SHOP  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 
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zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

367 

 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 
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tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 
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kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 
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automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 
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shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 
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helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 
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termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 
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për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 
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marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

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

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 
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rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

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

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 
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internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

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

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 
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bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 
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kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 
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sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 
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elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 
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bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 
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(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 
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lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 
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transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 
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është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 
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interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

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

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 
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sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

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

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 
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gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për reklamim komercial, dizajnimi i reklamimit, sigurim i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksionet e zyres, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi i 

statistikave, marrja me qira e makinave të zyres; sistemimi i informacionit në bazën e të 

dhënave kompjuterike, pergjigjet telefonike për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin 

e biznesit, administrimin e biznesit dhe këshillimim për biznes; kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimi i personelit, klasifikimi i personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e import-eksportit; agjencitë e vendosjes së përkohshme të personelit, vendosja e 

ankandit; mbledhja e përbashkët, për përfitimet e të të tjerëve, e shumëllojshmërisë së 

mallrave, përkatësisht, kemikateve të përdorura në industri, shkenca, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, plehërimi dhe toka, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastika 

të papërpunuara, lëndë për shuarjen e zjarrit, ngjitës jo për qëllime mjekësore, gjëra 

shtëpiake dhe artikuj për shkrim, ngjyra, llustër, llaqe, konservues kundër ndryshkut, 

konservues kundër prishjes së drurit, tretës dhe masë për lidhje për bojëra, pigmente, ruajtës 

për metale, ngjyra këpucësh, ngjyra dhe bojë për shtypje, tonerë (përfshirë kaseta të 

mbushura me toner), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshirë natyrale e të 

papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorët, dekoruesit, printera 

dhe artistë, preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për larjen e rrobave, zbutës të 

pëlhurave për përdorim në lavanderi, heqës të njollave, pastrues të enëlarëseve, parfumeri, 

kozmetikë jo medicinale, aromat, deodorantët për përdorim personal dhe kafshët, sapunët, 

preparate për kujdesin e dhëmbëve; pastat e dhëmbëve, lustrime dentale, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore, preparate gërryese, leckë 

gërryese, letër gërryese, gur shtufi, pasta gërryese, preparate për lustrim të lëkurës, pllastikë 

sintetike, metal dhe dru, kremra dhe lustrime për lëkurë,  plastikë sintetike, metal dhe dru, 

dyll për lustrim, vajra industrial dhe yndyrat, lëngjet për prerje, thithëse të pluhurit, 

përbërës për lidhje dhe lagështi, karburantet e ngurta, qymyrin, drurin për zjarr, lëndë 

djegëse të lëngshme dhe të gazit, benzinë, naftë, gaz të lëngshëm, gaz natyral, vaj 

karburanti dhe aditivët e tyre jo-kimikë, qirinjtë, fijet, dyll gjysëm të gatshëm, dylli dhe 

parafina për qëllime ndriçimi, energji elektrike, preparate farmaceutike dhe veterinare për 

qëllime mjekësore, preparate kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensë kimikë 

për qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë medicinale, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 

qëllime të humbjes së peshës, ushqim për bebe, barishte dhe pije nga bimët të përshtatura 

për qëllime medicinale, preparate dhe artikuj dentarë; materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale për përshtypjen e dhëmbëve, ngjitëse dhëmbësh dhe materiale për riparimin e 

dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim mjekësor, vatë higjenike, tampona higjenike, 

fllastera, materiale për veshje, pelena bërë prej letre dhe tekstili për bebe, të rritur dhe 

kafshë shtëpiake, preparate për shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicidet, preparate 

për shkatërrimin e brejtësve, deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, 
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preparate për pastrimin e ajrit, preparate për aromatizimin e ajrit, antiseptikët, pastrues për 

qëllime mjekësore, sapunë të mjekuar, sapunë dezinfektuese, losione antibakteriale për 

duar, minerale prej metali jo të çmuar, metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre dhe produkte 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale, hekur për ndërtim, dyshekë dhe shkurre të 

metaleve të zakonshëm për ndërtesa, metale të zakonshme në formën e pllakave, shufër 

metalike, shkopit, profilin, fletëve dhe fletëzave, mallra dhe materialeve prej metali të 

zakonshëm që përdoren për ruajtje, mbështjellje, paketime për qëllime strehimi, të 

kontejnerëve prej metali (ruajtje, transport), ndërtesa prej metali, kornizave prej metali për 

ndërtesa, shufra prej metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, fletë 

alumini, gardhe prej metali, pengesa mbrojtëse prej metali, tuba metalikë, magazinim 

ruajtëse prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë metalike, mallra 

prej metali të zakonshëm për qëllime të filtrimit dhe pastrimit, dyer, dritare, grila, grilë 

dritaresh dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat prej 

metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, vida metalike, thumba, bulona prej metali, 

kundërvidhë prej metali, kunja prej metali, thekse metali, pitona prej metali, zinxhirë 

metalikë, rrota për mobilje prej metali, pajisje prej metali për mobilje, rrota metalike 

industriale, dorëza prej metali për dyer, dorëza prej metali për dritare, mënteshë metali, 

unaza metalike, bravë metali, çelës metali për bravë, rrethë metali, makara metali, gyp 

ventilimi, ventilime, kapak ventilimi, gypa, kapakë oxhakësh, kapakët e pusetave, grila te 

metalit për ventilim, nxemje, kanalizim, telefona, elektricitet nëntokësor dhe installim të 

ventilimit, panel apo pllaka metali, (jo-ndriçuese dhe jo mekanike) për të përdorur për 

sinjalizim, tregues rruge, qëllime publiciteti, tabelë për shënim prej metali, kolona për 

reklamim të metalit, metalet sinjalizuese të panelit, shenja trafiku jo mekanike të metaleve, 

gypa metali për transportimin e gasit të lëngshëm, gypa për ship prej metali dhe pjesët e 

tyre metalike, valvula prej metali, bashkimet e metaleve për gypat, kthesa prej metali për 

gypa, kapëse prej metali, lidhëse prej metali për gypa, sefa (kutia të forta) prej metali, pjesë 

hekurudhore prej metali, shina metalike, lidhëse për shina metalike, ndrrues të shinave, 

pllaka prej metali, doke lundruese prej metali, vozë ankorimi prej metali, spirancë, forma 

metalike për hedhje, pjesë tjera përveç për makineri, punimet artistike të bëra nga metali 

ose lidhjeve të tija, trofetë nga metal i rëndomtë, mbyllëse metali, kapak për shishe prej 

metali, shufra metalike, shtylla metalike, skela prej metali, kunja metalikë, kulla metalike, 

paleta metalike dhe litar metali për ngritje, qëllim ngarkimi dhe transportimi, hangar nga 

metali, lidhëse, shiritë, shirita dhe litar për ngritje ngarkesash dhe bartje ngarkesash, karrige 

me rrota të bëra kryesisht nga metali, thjerrëza të profileve metalike per automjete per 

qellime dekorimi, makineri, vegla makinerie dhe robotë industrial për perpunim dhe 

formësimin e drunjëve, metale, qelq, pllastika dhe minerale, printera 3d, makina ndertimi 

dhe mekanizma robotikë (makineri) për shfrytëzim në ndërtim; bulldozer, gërmues 

(makineri), eskavator, ndërtim i rrugëve dhe makineritë për shtrimin e rrugëve, makineritë 

për shpimin e gurëve, makineri për pastrimin e rrugëve, ngritje, makineritë e ngarkimit dhe 

transmetimit dhe mekanizmave robotikë (makineritë) për ngritje,  për qëllime ngarkimi dhe 

transmetimi, ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përdorim në bujqësi dhe mbarështimin e kafshëve, makineritë dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe 

ushqimeve; makina për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motori dhe motorët, përveçse 

për automjetet tokësore, pjesët dhe pajisjet e tyre: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorë dhe motorë, frena të ndryshëm nga automjetet, rreshta frenash për motorë, shufra 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

393 

 

fiksuese, kuti ingranazhesh, përveç për automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për 

motorë, pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për motore dhe 

motorë, filtra të naftës, ajrit dhe karburantit për motorët e automjeteve tokësore, zbrazje për 

motorët e automjeteve tokësore, zbrazjet e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

cilindrat e motorit për automjetet tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet 

tokësore, pistonët për motorët e automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore, 

aparatet e konvertimit të karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për 

motorët e automjeteve tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve 

tokësore, pompat për motorët e automjeteve tokësore, valvula për motorët e automjeteve 

tokësore, startues për motorët e automjeteve tokësore, dinamot për motorët e automjeteve 

tokësore, prizat ndezëse për motorët e automjeteve tokësore, kushineta apo kushineta topi 

(pjesë të makinerive), makina për montim dhe shkëputje të gomave, alternatorë, gjeneratorë 

elektrik të operuar me energji diellore, makina ngjyrosje, sprej automatike me llak për 

ngjyrosje, makina dhe pistoleta për shpim hidraulik dhe pneumatik, shpërndarës elektrik 

për shirita ngjitës (makina), pistoleta elektrike për makina të gazit të kompresuar ose 

spërkatje të lëngshme, shpuese elektrike me dore, sharra elektrike të dorës, makina 

elektrike me bashkim pjesësh, makina spirale, makina ajri të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larëse automjetesh, mekanizma robotikë (makineritë) me funksionet 

e lartpërmendura, Aparatet e saldimit me elektrik dhe me veprim gazi, aparatet e saldimit 

me hark elektrik, aparatet ngjitëse elektrike, aparatet për prerjen e harkut elektrik, 

elektrodat për makinat e saldimit, robotët industrial (makineritë) me funksionet e 

lartpërmendura, makineritë e shtypjes, makineri për paketim, makina mbushëse, bashkimi 

dhe mbyllje, etiketues (makina), makina klasifikimi, robotë industrial (makina) me 

funksionet e lartpërmendura, makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e 

plastikës, Makineritë për përpunimin e tekstilit, makinat e qepjes, robotët industrial 

(makineritë) me funksionet e lartpërmendura, Pompa të ndryshme nga pjesë makinerish ose 

motorësh, pompa për shpërndarjen e karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e vetë-

rregullimit të karburantit, makinat elektrike të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, shtypjen, 

përzierjen dhe ngrirjen e ushqimeve, makina larëse, makina larëse për  tesha, pjatalarëse, 

tharëse me rrotullim (jo me nxemje), makina elektrike për pastrim dysheme, qilima apo 

dysheme, pastrues me vakum dhe pjesë të tyre, makina shitëse automatike, makina 

galvanizuese dhe elektroduese, hapës dhe mbyllës të dyerve elektrike, rrethë gome për 

motorët dhe motora, pirunët, lugët, thikat dhe preset jo elektrik, makinë për rriska, makinë 

për heqje lëvozhgash, përfshirë ato të bëra prej metale të çmuara, krahë anësor dhe tehe 

(armë), Vegla dhe aparate për përdorimin e kujdesit për bukurinë personale; mjete dhe 

aparate për rruajtje, epilimin, manikyrin dhe pedikyrin, pajisje elektrike për dore për flokë 

të rregulluar dhe kaçurrela, gërshërë, mjete dore [jo-elektrike] për riparimin e makinerive, 

aparate dhe mjete për përdorim në ndërtim, bujqësi, kopshtari dhe pylltaria, asnjë prej tyre 

mjete të rrymës, hekur elektrike ose jo elektrike; hekur me avull, Doreza për punë mevegla 

dore, aparate dhe pajisje matëse përfshirë ato për qëllime shkencore, nautike, topografike, 

meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, 

barometra, amper metër, voltmetër, higrometër, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla të drejtimit, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, xham zmadhues, fotografi, dylbi, furra dhe furra për eksperimente 

laboratorike, aparate për regjistrimin, transmetimi ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 

kamerave, kamerave fotografike, aparate televizionit, video regjistrues, aparate dhe 
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regjistrues për CD dhe DVD, MP3 aparate, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera 

tablet, pajisje teknologjike të lëvizshme (orë inteligjente, rrethëdore, pajisje montuese me 

kokë) mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhim të 

tingullit ose imazheve, pajisjeve periferike të kompjuterit, celular, mbrojtëse për telefona 

celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma, seriale TV dhe video klipe 

muzikore të regjistruara në media magnetike, media optike dhe elektronike, antenat, antenat 

satelitore, zmadhues për antenat, pjesët e mallrave të lartpërmendura, shpërndarësit e 

biletave, makinat automatike të parave (atm), përbërësit elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinerive dhe aparateve, gjysëm- përcjellës, qarqe elektronike, qarqe të 

integruara, patate të skuqura [qarqe të integruara], dioda, transistorë [elektronike], koka 

magnetike për aparate elektronike, bravë elektronike, fotoqeliza, aparate të telekomandës 

për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sensorët optikë, sportelet dhe treguesit e sasisë për 

matjen e sasinë së konsumit, çelsat automatike të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e jetës, syzet, 

syzet e diellit, thjerrëzat optike dhe kornizat, kontejnerët, pjesët dhe përbërësit e tyre, 

aparatet dhe instrumentet për kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e kryqëzimit [elektricitet], ndërprerës elektrik, 

ndërprerësit, siguresat, çakmakët e ndriçimit, kabllot për dhezjen e baterisë, tabelat e qarkut 

elektrik, rezistencat elektrike, prizë elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptues 

elektrik, karikuesit e baterive, këmbanat elektrike të dyerve, kabllot elektrike dhe 

elektronike, bateritë, akumulatorët elektrik, panelet diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, alarmet dhe alarmet kundër vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike, 

aparatet dhe instrumentet sinjalizuese, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorimin e 

trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit, motorët për zjarr, tub gome për zjarr dhe gryka për 

tubë gome për zjarr, aparate radarësh, sonarë, aparate dhe instrumente për shikim gjatë 

natës, magnet dekorativ, metronomë, aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, 

dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, gjymtyrë 

artificiale dhe proteza, artikuj ortopedikë mjekësorë: korsete për qëllime mjekësore, këpucë 

ortopedike, fashë elastike dhe fashë mbështetëse, mbeshtjellës kirurgjik dhe çarçafë steril 

kirurgjik, mjete ndihmëse seksuale për të rritur, prezervativë, shishe për bebe, pacifues për 

bebe, thithëse, mbajtës për bebe, rrathë dhe unaza për qëllime mjeksore, rrathë anti 

reumatikë, unaza anti-reumatizmi, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe hapësira të 

jashtme, instalime të ngrohjes duke përdorur karburantet e ngurta, të lëngshme ose të gazit 

ose energjia elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes, 

radiatorët [ngrohje], këmbyes të nxehtësisë, jo pjesë të makinave, furrë, furra të kuzhinës, 

kolektorët termik diellor [ngrohje], avull, gaz dhe gjeneratorë për mjegull, kaldaja me avull, 

përveç pjesëve të makinave, gjeneratorëve të acetilenit, gjeneratorëve të oksigjenit, 

gjeneratorëve të azotit, instalimeve për ajër të kondicionuar dhe instalime ventilimi, 

instalime për ftohje dhe ngrirje, pajisje elektrike dhe gaz me energji elektrike, instalime dhe 

aparate për gatimin, tharjen dhe zierjen: furrat, enët elektrike të gatimit, ngrohje elektrike të 

ujit, skarës, makina tharëse për tesha, tharëse për flokët, aparatet e tharjes së duarve, 

instalimet sanitare, çezmat [rubinetat], instalimet e dushit, tualetet [dollapët e ujit], kabinat 

e dushit dhe banjat, vaskat e banjës, vendet e tualetit, lavamanët, legenat për larje të duarve 
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[pjesë të instalimeve sanitare], larëse për çezmat e ujit, mbushjet (valvulat e çezmës), 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujit, 

instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohje elektrike për shtretër dhe batanije 

elektrike, jo për përdorim mjekësor, jastëk me ngrohje elektrike, këmbësorët elektrik ose jo 

elektrik, shishet për ujë të nxehtë, çorapët me ngrohje elektrike, filtrat për akuariumet dhe 

aparatet e filtrimit të akuariumit, instalimet e tipit industrial për qëllime gatimi, tharje dhe 

ftohjeje, pasterizuesit dhe sterilizuesit, automjetet tokësore, motoçikletat, biçikleta me 

motorë, motorë dhe motorët për automjete tokësore, kthetrat për automjetet tokësore, 

transmisionet, rripat e transmisionit dhe zinxhirët e transmisionit për automjetet tokësore, 

ingranazhet për automjete tokësore, frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore, shasitë e automjeteve, shportat e automjeteve, shina rrethore të 

automjeteve, amortizuesit për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon 

drejtuese për automjete, fellne për rrota të automjeteve, biçikleta dhe trupat e tyre, shufra 

për shina dhe për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa tërheqës për kamionë, rimorkio për 

traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio për automjete, ulëse 

automjetesh, mbështetëse koke për ulëset e automjeteve, ulëse sigurie për fëmijë, për 

automjete, mbulesat e ulëseve për automjete, mbulesat e automjeteve (në formë), blindët e 

diellit të përshtatur për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjete, fshirësit e xhamit të xhamit dhe krahët e fshirësit për automjete, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, grupe për fiksimin e 

gomave të përbërë nga arna gome dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra retrovizor dhe pasqyra të krahut për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues bagazhesh për automjete, 

transportues për biçikleta dhe skive për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa 

ajri për automjete, për goma të fryra, alarme anti-vjedhje për automjete, bori për automjete,  

rripa sigurie për vendet e automjeteve, thesë ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karrige me rrota, karroca, karroca për shtyrje, karroca dore, të vetme ose karroca 

me shumë rrota, karrocat e blerjeve, karrocat ushqimore, karrocat e trajtimit, automjetet 

hekurudhore: lokomotiva, trenat, tramvajet, vagonat, makinat kabllore, karriget, karriget 

për transportin nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjete 

për lokomotivë nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, armëve të 

zjarrit, pistoletave të ajrit (armët), armëve të zjarrit me ngarkesë për sustë, raste të 

adaptuara dhe shiritave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 

fishekzjarre, llak për qëllime të mbrojtjes personale, stoli, stoli imitimi, ari, gurë të çmuar 

dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, kunjat për lidhje, statuja dhe figurina prej metali të 

çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometër dhe pjesë të tyre, shirita për 

shikim, trofe prej metali të çmuar, rosarie, instrumente muzikorë dhe korniza për 

instrumente muzikore, letër dhe karton, letër dhe karton për qëllime paketimi dhe 

mbështjelljeje, kuti kartoni, peshqirë letre, letre tualeti, peceta letre, materiale plastike për 

qëllime paketimi dhe ambalazhi, blloqe shtypi dhe llojet etyre, materiale librash, botime të 

shtypura, materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra të faturave, shënime të shtypura 

të dërgimit, kuponat e shtypura, kalendarët, posterat, fotografi [të shtypura], piktura, 

ngjitëse [shkrimi], pulla postare, artikuj shkrimi, artikuj shkrimi për zyre, materiale 

mësimore dhe udhëzimesh [përveç mobiljeve dhe aparateve], pajisje shkrimi dhe vizatimi, 

materiale artistësh, produkte letre për qëllime shkrimi, ngjitësa për qëllime shkrimi, 

stilolapsa, lapsa, gomë, kaseta ngjitëse për qëllime shkrimi, kartona [materialet e artistëve], 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

396 

 

letër shkrimi, letër për kopjim, rrotulla letre për kasat e parave, materialet për vizatim, 

dërrasat, lapsat me ngjyra, bojëra uji [ piktura], gjëra të nevojshme për zyra, rollers dhe 

furça për ngjyrosje, gomë, material gutta-percha, gomë, asbest, mikë dhe produkte sintetike 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë 

metalike, materiale izoluese dhe ndaluese: bojëra izoluese, pëlhura izoluese, shirit izolues 

dhe shirit, izolues për makineritë industriale, përbërës për bashkimin e komponimeve për 

bashkim, gaskets, unaza-o për qëllime nënshkrimi (përveç se rondelë për motorë, cilindra 

dhe për çezmat e ujit), tuba fleksibile të bëra nga goma dhe plastika, gypa të bëra prej 

plastike dhe gome, përfshirë dhe ato të cilat përdoren për automjete, nyje për tubacione prej 

plastike dhe gome, veshje e tubave prej plastike dhe gome, getë nga materiali prej tekstili, 

nyje lidhëse për gypa, jo prej metali, veshje tubi, jo prej metali, gypa lidhës për radiatorët e 

automjeteve, rrjeta teli e profileve të bëra nga materiale sintetike për automjetet për qëllime 

të dekorimit, lëkurat e papërpunuara ose gjysmë të punuar prej lëkure kafshësh, imitime të 

lëkurës, lëkurë e fortë, lëkure e përdorur për veshje, mallra prej lëkure, imitime prej lëkure 

ose materiale të tjera, të dizajnuara për mbajtjen e sendeve, çanta, kuleta, kuti dhe mbathje 

prej lëkure ose lëkure të forta, xhepë për çelësa bagazhi [bagazhë], valixhe, çadra, ombrella, 

çadra dielli, shkopinj në këmbë, kamxhik, parzmore, shalë, rripa, rripa prej lëkure (shalle), 

rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për 

ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gips, argjilë, vazo 

argjili, guri, mermeri, druri, plastikë dhe materiali sintetik për ndërtim, qëllime për ndërtim 

rrugësh, ndërtesa jo-metalike, materiale ndërtimi jo metalike, shufra jo nga metali për linjat 

e energjisë, pengesat jo prej metali, veshjet natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe 

fletave, duke qenë materiale ndërtimi, veshje bitumi për panele për çati, shtresa bitumi për 

çati, dyert dhe dritaret prej druri dhe materialeve sintetike, shenjat e trafikut jo prej metali, 

jo-ndriçuese dhe jo mekanike, për rrugë, monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe 

mermeri, qelq për ndërtim, pishina të parafabrikuara noti jo nga (struktura) metali, rërë 

akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëk, dyshekë ajri dhe jastekë, 

jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, koshere artificiale dhe pjesë 

të drurit për koshere, karrige lëvizëëse për bebe, rrethore për lojë për foshnje, djep, rrethore 

për foshnje, tabela për shikim, korniza për fotografi dhe piktura, targa identifikimi, etiketa 

identifikimi, pllaka emrash, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materiale sintetike, 

enë paketimi prej druri ose plastike, shporta për t’u përdorur për transport ose ruajtje, fuçi, 

depozitash, tanke, kuti, kontejnerë për ruajtje, kontejnerë transporti, sandëk, paletë për 

ngarkim dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, mallra të vegjël 

pajisjesh prej druri ose materialesh sintetike, pajisje orendi, prej druri ose materiale 

sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, zbukurime 

dhe mallrave dekorative të drurit, tapë, kallamishte, kallam, thurrjeve, brirë, kocka, 

fildishit, asht balenave, guaskë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë, dyll bletësh, plastike ose 

figurina nga plasteri, zbukurime për festat e mureve, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, stroful për qenë, kuti fole dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë të lëvizshme 

dhe shkallët për ngjitje të lëvizshme të drurit ose materialeve sintetike, perdeve nga bambu, 

perde të brendshme shtëpie [për brenda], grilla të brendshme, perde udhëtimi, perde shtrati 

për dekorim, kapëse perdesh, unaza për perde, lidhëse për perde, shufra perdesh, kapakë 

rrotash jo metalikë, instrumente dhe pajisje jo elektrik të operuar me dorë, furça, përveç 

furçave për ngjyrosje, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, leshi i çelikut për 

pastrim, leckat e tekstilit për pastrim, dorezat për larje enësh, makineritë lustruese jo 
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elektrike për qëllime shtëpiake, fshesat për qilima, leckë, furça dhëmbësh, furça elektrike 

dhëmbësh, fije dhëmbësh, furça për rrojë, furça flokësh, krehër, pajisje shtëpiake jo 

elektrike ose enë kuzhine, [përveç pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enëve], enë dhe 

tigan, hapëse për shishe, enë lulesh, pipa për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasat për 

hekurosje dhe kapakët e formuar për to, raftet për tharje, varëse për tharjen e rrobave, 

kafazet për kafshët shtëpiake, akuariumet e shtëpisë, peshkore dhe vazo për dhe shtëpie për 

kafshët dhe kultivimin e bimëve, zbukurimet dhe mallrat dekorative prej qelqi, porcelani, 

enë prej balte ose argjile, përkatësisht statuja, figurina, vazo, dhe trofe, kurthe miu, kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapakët e 

mizave, shtypëse për miza, pipëz për parfum, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, 

pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen makijazheve, sfungjer pluhuri, kuti tualeti, tub 

gome spërkatëse, tub gome për spërkatje kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të 

kopshtit, xhama të papërpunuara ose gjysëm të punuara, përveç qelqit për ndërtim, mozaikë 

prej qelqi dhe pluhur qelqi për dekorim, përveç ndërtesës, lesh qelqi përveç izolimit ose 

përdorimit të tekstilit, litarë, tela, shkallët nga litari, çekan, rrjeta peshkimi, tenda, çadra, 

letër katramat, vela, mbulesa të automjeteve, jo të vendosura, çanta tekstili për paketim, 

mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe 

pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të rrotulluara, fije qelqi për përdorim tekstili, 

fill dhe fije për përdorim tekstili, fije dhe fill për qepje, qëndisje dhe thurje, fije, fije elastike 

dhe fill për përdorim tekstili, pëlhura tekstile të endura ose jo të endura, produkte tekstili 

për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, çarçafë (tekstile), jastëkë, batanije, jorgan, 

peshqir, flamuj, stilolapsa, etiketa të tekstilit, batanije të mbështjellura, çanta për gjumë për 

kampe, veshmbathje, përfshirë mbathje dhe veshje të jashtme, përveç rrobave mbrojtëse për 

qëllime të veçanta, çorape, shall, rripa, shirita, rripa, rrypa, këpucë, pantofla, sandale, 

veshje koke, kapelë, kapelë me tela, rripa, kapele [veshje], kapele kafkash, pantofla, 

sandale, kapelë, kapele, kapele me tela,  bereta, kapele [veshje], kapele kafkash, gajtan dhe 

qëndisje, tentena, thurrje festive, shirita (tuba shiritësh), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues 

për veshje, litarë për veshje, letra dhe numra për shenjëzimin e lirë, emblemat e qëndisura, 

emblema për veshje, jo prej metali të çmuar, jastekët për veshje, butonat për veshje, kopsa 

për veshje, susta për veshje, zinxhirë, kopset për këpucë dhe rripa, susta, rripa për këpucë 

dhe rrypa, kunja, përveç bizhuteri, arna ngjitëse për dekorimin e artikujve të tekstilit, 

dantellat, gjilpërat, gjilpërat qepëse, hala për makinat qepëse, gjilpërat për thurje dhe 

qëndisje, kuti për gjilpëra, jastekë gjilpërash, lule artificiale, fruta artificiale, kunjat e 

flokëve, kapset e flokëve, shiritat e flokëve, artikujt dekorativ për flokët, jo të bëra prej 

metali të çmuar, parukë, zgjatje flokësh, dredgues për flokë elektrik ose jo elektrik, përveç 

pajisjeve për duar, tepihë, qilima, dyshekë, çilima lutjeje, linoleum, terren artificial, 

linoleum për mbulimin e dyshemesë, mbulesë gjimnastësh, letër-muri, perdet e mureve jo 

prej tekstili, lojëra dhe lodra, makina për lojëra arcade, aparate lojrash dhe makina për 

përdorim me një ekran dhe monitor të ekranit të jashtëm, përfshirë ato që funksionojnë me 

monedhë, lodra për kafshë, lodra për kënde lojërash në natyrë, parqe dhe parqe lojrash, 

artikuj gjimnastikor dhe sportiv,  mashtrues peshkimi, karrem artificiale peshkimi, karrem 

për gjueti dhe peshkim, pemë të krishtlindjeve i materialit artificial, zbukurime për pemët e 

krishtlindjeve, dëbora artificiale për pemët e krishtlindjeve, barot për ushtimë (gjëra për të 

lozë), risitë për ahengje, vallet (ndejat), kapele letre për festa, mishi, peshku, shpendët dhe 

produktet shpendore, produktet e mishit të përpunuar, pulset e thara, supat , supë pluhur, 

ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore, qumësht me origjinë bimore, 
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produkte qumështi, gjalpi, vajra ushqimore, të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të 

tymosura ose të kripura, fruta dhe perime, paste domate, arra të përpunuara dhe fruta të 

thata si ushqim i shpejtë, krem lajthisë për lyerje dhe gjalpë kikiriku, tahini (pastë nga fara 

susami), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura, kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose 

kakao, pije me bazë çokollate, makarona, brumë të mbushur, petë, pasta dhe produkte 

brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit [bagel 

turk në formë unaze të mbuluar me fara susami], pogaça [bagel turk], pita, sanduiçe, katmer 

[pasta turke], pite, torta, baklava [ëmbëlsirë turke e bazuar në brumë të veshur me shurup], 

kadaif [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me 

shurup, pudinga, kustard, kazandibi [pudding turk], puding nga orizi, keskul [pudding turk], 

mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (kremëra), salcë domatesh, maja, pluhur pjekje, 

miell, bullgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj I ftoftë, 

ëmbëlsira, çokollatë, biskotat, biskota të thata, biskota çokolate, çamçakëz, akullore, akuj 

ushqimore, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grira, patate 

të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të 

grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasa për ushqim, produkt bujqësor dhe kopshtarie, 

farëra, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara, bimë, bimë të thata për 

dekorim, barishte të freskëta kopshtesh, bimë të thata kopshtesh për dekorim, produkte 

ushqimore për kafshë, malt jo për konsum njerëzor, nënshtresa për kafshë shtëpiake, shtrojë 

kashte për mace, birra, përgatitjet për të bërë birrë, ujë mineral, ujë të tryezës së ujit të 

burimit, ujë sode, lëngje frutash dhe perimesh, fruta dhe koncentratet e perimeve dhe 

ekstraktet për të bërë pije, pije të lehta joalkoolike, pije energjetike, pije sportive të pasura 

me proteina, pije alkoolike (përveç birrave), verëra, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, liker, kokteje alkoolike, duhan, duhan për përtypje, cigare, duhan, artikuj të 

duhanpirësit, përfshirë ato të metaleve të çmuara: tuba, cigarellëk goje për cigare dhe 

duhan, taketuke, kuti duhanit, aparatë xhepi për të mbëhtjellë cigare, letër cigare, llullë të 

duhanit, shkrepëse, çakmakë për duhanpirës, cigare elektronike dhe fishekët e tyre, 

shkrepësat, duke u dhënë mundësi klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të 

mediave elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   

38   Shërbime të transmetimit të radios dhe televizionit; shërbime telekomunikuese; 

sigurimi i aksesit në internet; agjencitë e lajmeve   

42   Analiza shkencore dhe industriale dhe shërbime kërkimore; inxhinieri; shërbime 

inxhinierike dhe arkitektonike; shërbime të testimit për çertifikimin e cilësisë dhe 

standardet; shërbimet kompjuterike, përkatësisht programimi kompjuterik, shërbimet e 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizenjimi i sistemit kompjuterik, krijimi, mirëmbajtja dhe 

azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët, hartimi i programeve kompjuterike, azhurnimi 

dhe marrja me qira e programeve kompjuterike, ofrimi I kërkimeve për internet, mbajtja e 

faqeve të internetit, këshillime lidhur me harduerin kompjuterik , dhenja me qera e 

harduerit kompjuterik; sherbimet e dizajnit industrial, përpos dizajnit nxhinjerik, 

kompjuterik dhe arqitektonik; dizajnimi grafik; autentifikimi i veprave artistike.   
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(111)  28889 

(151)  08/04/2022 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1428 

(300)  35047  16/06/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; 

kutia mbrojtëse, mbulesa dekorative dhe kutia mbajtëse për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje  të duhanit; mbajtës për në automjete 

dhe mbajtëse e cigareve elektronike për në automjete, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe 

pajisje elektronike për pirje të duhanit; kontejnerë për hedhjen  e shkopinjve(cigareve) të 

përdorur  të ndezur me duhan; pastrues, preparate pastrimi, enë pastrimi dhe furça pastrimi 

për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të 

duhanit. 

   

 

 

(111)  28890 

(151)  08/04/2022 

(181)  19/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1430 

(591)  E Kuqe E Bardhë 

(540)   
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(732)  Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000 

Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Ekrem Ilazi rr. Ismet Asllani, Torinë, 

Lipjan 

 
      

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 

parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 
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artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.   

13   Fishekzjarre,   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.   

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita.   

29    Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 
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ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42    Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë), Hotele, Motele.   

44   Shërbime mjekësore;shërbime veterinare;kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë;shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë;shërbime të telemedicinës   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).   
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(511) 29   Fruta dhe perime të përpunuara (duke përfshirë frutat e arrave, bishtajoret),  si 

dhe fruta dhe perime  të konservuara, thara dhe ziera; fruta dhe perime të konservuara; 

ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehën prej perimeve; pure nga domatet; ekstrakte 

të domateve; domate të konservuara; domate të qeruara; domate të përpunuara; domate të 

kondenzuara; domate të konservuara; koncentrat domatesh (pure); domate të konzervuara; 

lëng domatesh për zierje; fasule kokërrvogël i konzervuar;  bishtajore të përpunuara; 

bishtaja të thata; mahuna- bishtaja të konservuara; thjerrëzat e konservuara; thjerrëza të 

thara; thjerrëza të konservuara; bizele të përpunuara; bizele të konservuara; fasule të ziera; 

fasule; fasule të tharë; kokërrza fasuleje të përpunuara; fasule të konservuara; thjerrëzat 

pardina; fasule e bardhë; qiqra; thjerrëza të ziera pardini; qiqra të ziera; qiqrra pedrosillano; 

fasule e bardhë e zier; fasule e bardhë kokëtrr madhe; fasule e përpunuar "syri i zi"; fasule 

syri i zi e zier (gatuar); fasule shumëngjyrësh; fasule e zezë; fasule e zakonshëme; thjerrëza 

jeshile; bishtaja me gjalpë; bishtaja me gjalpë të ziera; fasule e kuqe e zier; fasule e zezë e 

zier; lupinus; chia-fara; chia; vaj për ushqim te farave te chias; fara të përpunuara chia për 

ushqim; vaj liri për përdorim të kuzhinës.   

30   Ushqime të gatshme, kryesisht të përbëra nga brumërat dhe salca nga domatet; salca të 

njelmëta, salca dhe brumëra chutney; salcë domatesh; salcë domatesh; keçap nga domatet; 

salcë domatesh; oriz; oriz i qeruar; oriz i qastit; oriz nga tapioka; oriz i pasuruar; oriz i zier 

në avull; oriz i aromatizuar; oriz i fërguar; oriz i zier; miell orizi; miell orizi me nisheste; 

miell orizi; miell mahunash për ushqim; miell nga leqe (lloj drithi); drith i përpunuar 

kvinoja (lloj drithi); brumëra nga drithërat kvinoja; paella (ushqim spanjoll); kvinoja 

organike; oriz me kokërr të mesme për paella; oriz me kokërr të gjatë; oriz i zier nëavull; 

oriz basmat (lloj orizi); fara liri për përdorim në kuzhinë (mëlmesa); drithëra të përpunuara 

për ushqim për konsumim tek njerëzit; kokrra drithrash të përpunuara; drithëra dhe ate oriz, 

elb, mel, bullgur, oriz, kuskus, helda; surgum i përpunuar; drithëra të përpunuara; helda e 

përpunuar.    

31   pasulj i papërpunuar; domate të papërpunuara; domate të freskëta; kokrra (drithi); 

kokrra drithi të papërpunuara; bishtajore të freskëta; elb (i papërpunuar); drithëra të 

papërpunuara; helda e papërpunuar; oriz i papërpunuar; të gjitha mallrat e lartëpërmendura, 

përveç atyre të gjinisë botanike Phaseolus, Tricosecale, Camus Secale, Triticale, Triticum, 

Hordeum dhe Solanum;  Svi prethodno navedeni proizvodi osim onih iz botaničkih rodova 

Phaseolus, Triticosecale, Camus Secale, Triticale, Triticum, Hordeum i Solanum; oriz i 

papërpunuar;  oriz i papërpunuar; kvinoja i papërpunuar;     
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(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 shteca ushqimore  si zëvendësues i obrokeve 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.”   

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.”   

44   “Ofrimin e informatave dhe këshillave rreth shtesave dietale dhe ushqimit; Këshillim 

medicinal; Dhënien e këshillave në lidhje me barnat natyrale; Shërbimet e këshillimit 

dietal; Këshillimin për ushqim; Këshilla farmaceutike; Këshilla kozmetike; Ofrimin e 

informatave në lëminë e higjienës dhe përkujdesit të bukurisë; Higjienë dhe bukuri për 

meshkuj.”   
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(511) 5   “Preparate farmaceutike; Barna për përdorim tek njerëzit; Barna pa recetë; Shtesa 

dietale; Shtesa të ushqimeve të shëndetshme për personat me kërkesa të veçanta dietale; 

Shtesa bimore; Vitamina dhe preparate vitaminash; Pije të përziera si shtesë dietale; 

Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; Shtesa ushqimore; Pluhur si 

zëvendësues i ushqimit; Pije dietale të përshtatura për qëllime medicinale; Pije e përzier me 

vlera ushqimore për përdorim si zëvendësim I ushqimit; Pije me vitamina; Pije medicinale; 

Ushqim për përdorim të veçantë medicinal; Shkopinj me shteca ushqimore  si zëvendësues 

i obrokeve 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; Ushqime të thara-të ngrira të përshatura për 

përdorim medicinal   

29   “Pije qumshti [më bazë qumsht]; Shkopinj me fruta-dhe me bazë të arrave; Shkopinjë 

me arra dhe ushqime të lehta me bazë-farave; Ushqim i lehtë me bazë-frutash; Ushqim i 

lehtë me bazë-arrave; Ushqim i lehtë me bazë-qumshti; Gjalp i bërë nga arrat; Gjalp i arrës 

së kokosit; Gjalp bajamesh; Shtresa me bazë-arre; Omlet; Pluhur supe; mish dhe ushqime të 

përgaditura me bazë perimesh; Ushqime të ngrira-të thara me bazë mishi dhe perime; 

Ushqime të lehta me bazë-mishi; Ushqime të lehta me bazë-perimesh.”   

30   “Pasta dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira qumshti; Ushiqm i lehtë me bazë-orizi; Ushqim i lehtë 

me bazë-drithërash; Ëmbëlsira; Shkopinj drithërash dhe shkopinj energjie; Shkopinj me 

drithëra me shumë-proteina; Shkopinj me bazë-drithërash si zëvendësues i ushqimit; 

Shkopinj me bazë-çokollade si zëvendësim I ushqimit; Pluhur torte; Petulla; Palpeta; 

Drithërash për mëngjes; Thekon misri; Tërshërë; Thekon tërshëre; Muesli; Pastë bajamesh; 

Brumëra, brumëra të ngjeshura dhe të përzier; Përzierje të petullave; Përizerje të palpetave; 

Përzierje të omletave; Përzierje të biskotave; Çokolladë; Çokollada; Shkopinj çokollada; 

Imitim çokolladës; Çokolladë e thjeshtë për konsumim; Çokolladë me shumë-proteina; 

çokolladë pluhur; Krem çokolladë; Shtresa çokollade; Pije me çokolladë dhe pije me bazë- 

çokollade; Pije me bazë-kakao; Pije çokollade; Pije me çokolladë në formë të pluhurit; 

Produkte me bazë çokollade; Salcë pluhur; Pluhur për akullore; Gjëra të pjekura; 

Ëmbëlsira; Bukë e freskët; Gjëra të pjekura me shumë-proteina; Ushqime të lehta me bukë 

të freskët; Torte me oriz; Ushqime me bazë-të drithërave të ndryshme; Peskmadhe 9lloj 

ëmbëlsirash); Preparate për përgaditjen e produkteve të pjekurinave; Miell, makarona. 

Ushiqme të gatshme me bazë-orizi apo rrushi; Ushqime të ngrira-të thara me bazë të 

pastave, orizit apo rrushit; ushqime të lehta me bazë mielli.”   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 1   Kimikatet industriale;produkte kimike për prodhimin e ngjitësve;ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri;ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur;ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve;ngjitëse 

për letër-muri (tapeta);për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit];tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik);tretës për ngjitës;rrëshira të papërpunuara epoksi, 

akrile dhe sintetike;plastikë e papërpunuar.   

16   Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake;furça për ngjyrosje;material artistik;ngjitëse për 

dru për përdorim shtëpiak;ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.   

17   Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.   

19   Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento;përhapëse (materiale 

ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe rrafshim të 

mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve dhe 

tavaneve.   

 

 

 

(111)  28714 

(151)  25/03/2022 

(181)  25/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1453 

(591)  gjelbërt, e verdhë, e zezë, e kuqe 

(732)  BOSTIK SA 420e d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, France (FR), FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet industriale; produkte kimike për prodhimin e ngjitësve; ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri; ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur; ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve; ngjitëse 

për letër-muri (tapeta); për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit]; tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik); tretës për ngjitës; rrëshira të papërpunuara epoksi, 

akrile dhe sintetike; plastikë e papërpunuar.   

16   Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake; furça për ngjyrosje; material artistik; ngjitëse 

për dru për përdorim shtëpiak; ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.   
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17   Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.   

19   Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento; përhapëse 

(materiale ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe 

rrafshim të mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve 

dhe tavaneve.   

 

 

 

(111)  28715 

(151)  25/03/2022 

(181)  25/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1454 

(732)  BOSTIK SA 420e d'Estienne d'Orves, 

92700 Colombes, France (FR), FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet industriale; produkte kimike për prodhimin e ngjitësve; ngjitëse 

(materiale ngjitëse) për përdorim në industri; ngjitëse për mbulesat e tavanit, për mbulesat e 

dyshemesë, për mbulesat në mur; ngjitëse për riparimin dhe montimin e sendeve; ngjitëse 

për letër-muri (tapeta); për ndarjen dhe heqjen e produkteve [heqjen e ngjitësit]; tutkall 

(ngjitëse) nga niseshte (preparat kimik); tretës për ngjitës; rrëshira të papërpunuara epoksi, 

akrile dhe sintetike; plastikë e papërpunuar.   

16   Ngjitës për qëllime zyre dhe shtëpiake; furça për ngjyrosje; material artistik; ngjitëse 

për dru për përdorim shtëpiak; ngjitës për pëlhurë për përdorim shtëpiak.   

17   Rrëshira epoksi, akrile dhe sintetike (gjysëmpërpunuara); materialet të ambalazhimit, 

mbylljes dhe izolimit; përziers për bashkimin e mbyllësve; mallter (llaç) izolues; llaqe 

izoluese; shirita dhe shirita ngjitëse, të cilat nuk janë për përdorim medicinal, për pajisje 

dhe përdorim shtëpiak; ambalazha të papërshkueshëm nga uji.   

19   Materiale ndërtimi, jo prej metali; mallter (llaç) ndërtimi; çimento; përhapëse 

(materiale ndërtimi); mallter (llaç); katran; beton; gëlqere; shtresa gipsi për ngjitje dhe 

rrafshim të mureve, dyshemeve dhe tavaneve; produkte për arrnimin e mureve, dyshemeve 

dhe tavaneve.   

 

 

 

(111)  28582 

(151)  16/03/2022 

(181)  26/08/2030 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

408 

 

(210)  KS/M/ 2020/1455 

(526)  REPORTERI 

(591)  E Bardhë, E Zezë, E Verdhë, E Kaltërt 

e mbyllt 

(732)  R Media l.l.c Rruga Lah Nimani, 

Nr.22, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave   

38   dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve; 

komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të 

telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike, 

komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me 

ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit, 

shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në 

radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve 

elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videokonferencë, ofrim online I 

forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital; Agjensi lajmesh; 

Telekomunikacion; Agjensi telegrafike; Krijimi i forumeve online   

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit; dhënia e 

informatave në fushën e entertainment; dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative; shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;  fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave 

live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia me qera e video kamerave, shërbime 

këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], shkrimi I teksteve; Shërbime të parkut argëtues, 

organizimi i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, 

organizimi dhe realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi 
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dhe realizimi I kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, 

shërbime argëtimi, informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, 

organizimi i kampeve turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave 

(edukative apo argëtuese), organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i 

garave sportive   

 

 

 

(111)  28766 

(151)  30/03/2022 

(181)  26/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1457 

(300)  748066  06/03/2020  CH 

(732)  SICPA HOLDING SA Avenue de 

Florissant 41 1008 Prilly, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  CERTUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Produkte dhe shërbime:  “Pajisje elektrike apo që operojnë me enerergji elektrike 

për prodhimin e dokumenteve dixhitale, leximin, vlefshmërinë dhe regjistrimin apo 

sigurimin e etiketave të prodhuara me anë të prinitmit apo me ndonje formë tjetër, 

kryesisht, printerët elektrike apo elektronikë, lexues elektronik të kodeve, skanerë dhe 

pajisje si telefona të mençur për zbulimin e integritetit dhe vërtetësinë e vlerës së 

informacionit dixhital.”   

16   Produkte dhe shërbime:  “Produkte të shtypura, kryesisht, letër, karton dhe produkte të 

bëra nga këto material, kryeishst, bileta, etiketa, banderola, gjëra të shtypura dhe 

dokumente që bartin  një fiscal dhe kredenciale të çertifikuara të cilat tregojnë dëshmi të 

kualifikimit, qartësimit, identitetit dhe vulën e identifikimit të kompetencave financiare apo 

një shënim sigurie Kodi-QR për etiketat, banderolat, format, kredit kartelat, kartelat e 

sigurisë, diplomat, dokumente të noterizuara nga të cilat rrjedhin përgjegjësi ligjore,  qasje 

kontrolli, çertifikatë origjine, çertifikatë e lindjes, grante, kredi, liçenca, kontrata regjistrimi 

dhe sigurimi.”   

42   Produkte dhe shërbime:  “Shërbimet këshilluese në lidhje me të dhënat e sigurisë; 

shërbimet e kontrollit të kualitetit dhe vërtetimit për të verifikuar vërtetësinë e të dhënave; 

sigurimi i çertifikatave të sigurisë dixhitale të kompjuterizuara për të porositur specifikimet 

në internet dhe / ose nga palët e treta.” 

   

 

 

(111)  28716 

(151)  25/03/2022 

(181)  26/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1458 

(732)  KERATILE, S.L. C/ FERROCARRIL 

4, MONCOFAR, 12593, CASTELLON, 

(540)   
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SPAIN, ES 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore, jo prej metali, gjegjësisht pllaka qeramike për dysheme, 

pllaka qeramike për muri, blloqe shtrimi, jo prej metali, valance, jo prej metali dhe jo prej 

tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur natyral, 

gur artificial, mermer, granit, terrakote, rërë, gëlqere, tulla, slate(rrasa), parket dyshemeje 

prej druri, argjilë, çimento, beton; blloqe ndriçuese për shtrim, jo prej metali; mozaikë për 

ndërtime; veshjet(wainscoting), jo prej metali.   

 

 

 

(111)  28892 

(151)  08/04/2022 

(181)  27/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1459 

(300)  018211749  18/03/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Monsieur Cuisine 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Feta druri rrëshqitëse për aparate kuzhine, Koka (pjesë të makinave), Makina për 

mbështjellje me vakum; Kapak të përshtatur për makinat e kuzhinës, kapak të përshtatur për 

pjesët e makinave të kuzhinës.   

9   Folia mbrojtëse për ekran, Enë matëse   

11   Makina për krijimin e akullit, Enë elektrike për zierje me vakum   

16   Pergament (pëlhurë), Fotografi ngjitëse (sticker); Libra, përfshirë libra recetash dhe 

libra gatimi; Libra me figura   

21   Vegla dhe enër për përdorim shtëpiak ose për kuzhinë, Posaqërisht enë jo elektrike për 

përgaditjen e ushqimit, Vegla për produktet e cekura më lartë; Enë për zierje dhe enë 

tryeze, përveq pirunjëve, lugëve dhe thikave; Enë për zierje dhe përgaditje për ngrohje (jo 

elektrike); Vegla për produktet e cekura më lartë; Enë për ngrënje dhe pije, enë, enë të fella 

dhe të shtrira nga guri; Gypa, bazament për pjekje, Vegla për pjekje; Lopatë e vogël për 

qëllime kuzhine; Përzierës (mikser) shtëpiak (makinë shirëse shtëpiake jo elektrike); 

Dërrasë për prjerje (vegël kuzhine); Qese plastike me vakum dhe folia me vakum, Shtesa 

për dekorim të torteve; Furça, Furça për larjen e enëve; Leckë pastrimi, Leckë univerzale, 
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Leckë me mikrofibra; Sfungjer; Dorëza kuzhine; Topa të vegjël izolues; Garuzhdë (vegël 

kuzhine); Enë për zierje (vegël kuzhine); Lugë për shpërndarjen e lëngut të ushqimit (vegël 

kuzhine); Kuti për grimtësira; Mbajtëse të veglave të kuzhinës   

24   Leckë tekstili për tharjen e enëve; Mbulesa mbrojtëse për makinat e kuzhinës   

25   Përparëse dhe kapela kuzhine.   

28   Lojëra.   

 

 

 

(111)  28679 

(151)  24/03/2022 

(181)  28/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1460 

(732)  Climate Partner GmbH St.-Martin-Str. 

59, 81669 München, Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjentë; agjentë pastrimi; preparate zbardhuese; preparate pastrimi, lustrimi, 

fërkimi dhe gërryese; sapunë. preparate aromatizuese; parfume; vajra të kësaj klase [jo për 

qëllime mjekësore]; Produkte parfumerie; vajra esencialë; produkte të kujdesit për trupin 

dhe bukurinë; shamponë; locione për flokët; produkte për kujdesin e flokëve; ngjyrues 

flokësh; preparate për pastrimin e trupit; produkte për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; 

pasta te dhëmbëve; maskapër fytyrën; kozmetikë; preparate per mbrojtjen nga dielli ose per 

diellëzim; kremra; produkte për make-up.   

5   Preparate dhe produkte mjekësore, farmaceutike dhe veterinare; ilaçe, barna 

farmaceutike dhe natyrore; produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte dietike për 

qëllime mjekësore; ushqim për fëmijë; pelena për fëmijë; pije për fëmijë; shtesa ushqimore; 

plastera për plagët, materiale bandazhi për plagët; dezinfektuesa; agjentë për shkatërrimin e 

kafshëve të dëmshme; fungicide, herbicide; preparate dentare (për mjekimin e dhëmbëve) 

dhe preparate e pasta dhëmbësh mjekësore; mbushje dhe perberje dhëmbësh për qëllime 

dentare; lidhjeve/aliazhe nga metale të çmuara që përdoren si implantë dentar; preparate 

dhe artikujt higjienikë; Peceta letre.   

 

 

 

(111)  28909 

(151)  15/04/2022 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1485 

(732)  Alm Group SH.P.K. NUI 810543646   

LLAPNASELLË, Magjistralja Prishtinë- 

Ferizaj, KS 

(740)  Alm Group SH.P.K. NUI 810543646    

(540)  MY HERO 
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LLAPNASELLË, Magjistralja Prishtinë- 

Ferizaj 
 

 
 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, 

botanikë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e 

gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate pasturese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, produkte 

kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; dezinfektues; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; preparate për mbytjen e paraziteve, substanca dietike të adoptuara për përdorim 

mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, 

dyll dentar; fungicide; herbicide.   

16   Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e 

tjera; kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për 

kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike, 

palloma letre për fshirjen e makiazhit, letre per toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së 

toaletit, pëlhurë letre për tavolinë, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolinë, 

produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik dhe përdorim shtëpiak   

 

 

 

(111)  28631 

(151)  18/03/2022 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1486 

(591)  e kaltërt, hiri, e bardhë 

(300)  302020104779.3/12  09/04/2020  DE 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809 

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)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete; motoçikleta; bicikleta; 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 
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në këtë klasë; këshilla dhe informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  28632 

(151)  18/03/2022 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1487 

(591)  e kaltërt, hiri, e bardhë 

(300)  302020104781.5/12  09/04/2020  DE 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809 

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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete; motoçikleta; bicikleta; 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   

 

 

 

(111)  28808 

(151)  31/03/2022 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1488 

(591)  Ngjyrë roze, e kaltër, e bardhë. 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, Kosove, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   
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5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime.   

 

 

 

(111)  29009 

(151)  16/06/2022 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1491 

(591)  E kaltert e mbyllet, e kaltert e qelet  

(732)  GERO Shpk Robert Spahiu 

 Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Fshesa qendrore me vakum, gypa fleksibel, fshesa industriale me vakum, priza per 

fshesë industriale me vakum, seta te brushave, material instalues per sistemin vakum te 

fshesave qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim kuti 

metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i jashte 

i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).   

37   Shitje e produkteve per sistemin vakum te fshesave qendrore, instalim i sistemit vakum 

te fshesave qendrore dhe servisim i sistemit vakum te fshesave qendrore.   

 

 

 

(111)  28765 

(151)  30/03/2022 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1492 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft 

(540)   
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Kaiser-Wilheim-Allee  51373 Leverkusen, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; substancat kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore; substanca 

për rritje, plehra kimik dhe kimikate për përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; 

kimikate për përdorim në akuakulturë; preparate kimike për trajtimin e farave; substanca 

kimike, materiale kimike dhe përgatitje kimike dhe elemente natyralë; preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve.   

3   “Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate për 

pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje; sapunë jo mjekësore; parfumeri, vajra esencial, 

kozmetikë jo-mjekësore, locione flokësh jo-mjekësore; pasta dhëmbësh jo mjekësore”.   

5   “Preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate farmaceutike; ilaçe natyrore dhe 

farmaceutike; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

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

foshnje; preparate sanitare dhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptikë; përgatitjet për mbytjen 

e parazitëve; fungicide; herbicide; sapunë dhe detergjentë mjekësorë dhe pastrues; veshje 

mjekësore, mbulesa dhe aplikues; preparate dhe artikuj për kontrollimin e dëmtuesve; 

leokoplaste, materiale për veshje; material për rregullimin e dhëmbëve, dyll dhëmbësh”.   

9   “Aparate dhe instrumente shkencorë, detare, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), shpëtues dhe mësimdhënës; 

përmbajtje të regjistruar; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; softuer; softuer 

kompjuterik; softuer aplikacioni; teknologji informacioni dhe pajisje audio-vizuale, 

multimedia dhe fotografike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit 

ose imazheve; pajisje optike, përmirësues dhe korrigjues; aparate kërkimore shkencore dhe 

laboratorike, aparate arsimore dhe simulatorë; pajisje për përpunimin e të dhënave; 

kompjuterë; reaktorët kimikë”.   

10   “Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente mjekësore dhe veterinare; protetika dhe implantet artificiale; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; mjete ortopedike dhe lëvizëse; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për invalidët; pajisje për terapi fizike; aparate për 

masazh; aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat që ushqehen me gji”.   

31   “Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pyjore; kokrra dhe 

fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; 

bimë dhe lule natyrore; zhardhok, fidane dhe fara për mbjellje; ushqime dhe pije për 

kafshët; kulturat bujqësore dhe akuakulturore, hortikultura dhe produktet e pylltarisë; 

ushqime dhe foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë”.   

35   “Shërbime reklamimi, marketing dhe këshillimi promovues, shërbime këshillimi dhe 

ndihmuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi; 

asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime të analizës së biznesit, 

hulumtimit dhe informacionit; Shërbime reklamimi dhe promovimi dhe konsultime 
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përkatëse; ofrimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

promovime të shitjeve për të tjerët; shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

preparatet mjekësore, preparatet veterinare, preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike dhe 

natyrore, shtesat dietike dhe preparate dietike, shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, ushqime 

dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me preparatet dhe artikujt 

sanitarë, dezinfektuesit dhe antiseptikët, preparate për mbytjen e parazitëve, fungicideve, 

herbicideve, sapunëve dhe detergjenteve medicinale dhe sanitare, veshjet mjekësore, 

mbulesat dhe aplikuesit, preparate dhe artikujt e kontrollit të dëmtuesve, leukoplaste, 

materiale për veshje, material për rregullimin e dhëmbëve, dyll dhëmbësh”.   

41   “Shërbime edukimii; ofrim i trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; 

botimi dhe raportimi; shërbime argëtimi, edukimi dhe udhëzimi”.   

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajnime që kanë të 

bëjnë me to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, shërbime të shkencës dhe teknologjisë; shërbime 

këshillimi për teknologjinë e informacionit [IT]; zhvillimi, programimi dhe implementimi i 

softuerit; kërkime softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e softuerit”.   

44   “Shërbime mjekësore, veterinare, përkujdesje higjenike dhe bukurie për qenie 

njerzore,përkujdesje higjenike dhe bukurie apo kafshë; shërbime nga bujqësia, akuakultura, 

pylltaria, kopshtaria, shërbime për kujdes ndaj shëndetit të njerzve; shërbime për kujdes 

ndaj shëndetit të kafshëve ”.  

   

 

 

(111)  28486 

(151)  26/10/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1493 

(591)  Ari dhe Bardhë 

(732)  Ramaj Palushi Hajdaraj Salihu L.L.C. 

Rruga Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Fisnik Salihu RPHS Law 

 Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, hetimet e biznesit, 

konsulencën e menaxhimit të biznesit, hulumtimin e biznesit, konsulencën profesionale të 

biznesit, studimet e tregut, negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët, sondazhet e 

opinioneve, etj.   

45   Shërbime të bëra nga avokatë, asistentë juridikë dhe avokatë personalë, për individë, 

grupe individësh, organizata dhe ndërmarrje; shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve, shërbime të arbitrazhit, konsulencë për pronë intelektuale, administrim 

ligjor të licencave, këshilla juridike në përgjigjen e thirrjeve për oferta / këshilla juridike në 

përgjigjen e kërkesave për propozime, shërbime të avokimit ligjor, auditimin e 
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pajtueshmërisë ligjore, konsulencës juridike në lidhje me hartën e patentave, shërbime të 

përgatitjes së dokumenteve juridike, kërkime juridike, shërbime juridike në lidhje me 

negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e imigracionit, 

ndërmjetësimit, etj.   

 

 

 

(111)  28487 

(151)  26/10/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1494 

(732)  Ramaj Palushi Hajdaraj Salihu L.L.C. 

Rruga Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Fisnik Salihu RPHS  Law 

 Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 

 
 

(540)  RPHS  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhimin e biznesit dhe konsulencën e organizatës, hetimet e biznesit, 

konsulencën e menaxhimit të biznesit, hulumtimin e biznesit, konsulencën profesionale të 

biznesit, studimet e tregut, negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët, sondazhet e 

opinioneve, etj.   

45   Shërbime të bëra nga avokatë, asistentë juridikë dhe avokatë personalë, për individë, 

grupe individësh, organizata dhe ndërmarrje; shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve, shërbime të arbitrazhit, konsulencë për pronë intelektuale, administrim 

ligjor të licencave, këshilla juridike në përgjigjen e thirrjeve për oferta / këshilla juridike në 

përgjigjen e kërkesave për propozime, shërbime të avokimit ligjor, auditimin e 

pajtueshmërisë ligjore, konsulencës juridike në lidhje me hartën e patentave, shërbime të 

përgatitjes së dokumenteve juridike, kërkime juridike, shërbime juridike në lidhje me 

negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e imigracionit, 

ndërmjetësimit, etj   

 

 

 

(111)  28488 

(151)  26/10/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1495 

(591)  hiri, zezë dhe e bardhë 

(732)  P.H. Kruijff Holding B.V. Van 

Ewijckskade 1G 1761 JA ANNA 

PAULOWNA, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 4   Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë dhe vajra lubrifikues; përzierje për 

absorbim, lagëje dhe lidhjen e pluhurit; karburante përfshirë benzin dhe ndriçues; aditivë 

jo-kimikë për lubrifikantë, vajra lubrifikues dhe lëndë djegëse.   

 

 

 

(111)  29079 

(151)  28/06/2022 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1499 

(591)  Ngjyrë bezhë e hapur: Cyan 0 %, 

Magenta 45%, Yellow 100%, K 0 %; ngjyre 

bezhë e mbyllur: Cyan 0%, Magenta 70%, 

Yelow 100%, K 0%; ngjyra e bardhë, Cyan 

0%, Magenta 0%, Yellow 0%, K 0%.  

(732)  Well sh.p.k Fshati Picar, Rruga e 

Serave, Vorë, Tiranë, 1032, AL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje zbardhues dhe substanca tjera për  përdorim lavanderie;përgatitje 

gërryes, pastrues dhe lustrues;sapunë;parfume, vajra esenciale, kozmetike, krema për 

flokë;pastat e dhëmbëve   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore;ushqim 

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

bebe;plotësues ushqimore për njerëzit dhe kafshët;medikamente, materile për 

fashim;materiale për impiantet e dhëmbëve, dyll dentar;disinfektues;përgatitjet për 

shkatërrimin e paraziteve;fungicide, herbicide.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, që janë të destinuar për përdorim shtëpiak, çarçafët, mbulesa 
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krevati, mbulesa tavoline, biankeri për tualetin duke përjashtuar rrobat   

29   Mish, peshk, shpend;ekstrakte te mishit qofshin këto të konservuara, të ngrira,  të thata, 

të gatura si dhe fruta e perimet e ziera;marmelatë, reçelerat, komposto, vezë, qumësht dhe 

prodhime qumështi;vajrat dhe yndyrnat   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale   

32   Ujë mineral dhe/ose të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate tjera për të bërë pije.   

33   Pijet alkoolike (perveç birrave).   

 

 

 

(111)  28835 

(151)  06/04/2022 

(181)  03/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1501 

(591)  E zeza dhe e bardha  

(732)  Cao ZHONGCHUAN 

“TANTIVY AUTOMOTIVE CO. LTD”  

 9C, Tower 2, Plaza B, Golden Resources 

Business Center Lan Dian Chang Dong 

Avenue, Hai Dian District 100097, Beijing, 

P.R.,  CN 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K  rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

kondensimi, filtër hidraulik te ajrit, amortizues te motorit, kushineta për automjete, rripa për 

makineri, instalime larëse për automjete, valvul hidraulike, rripa për makineri, pajisje pune 

dore përveç atyre operative, kondensator me avull për makineri, rezervuar i ujit për ftohje te 

motorit te automjetit, pompa ajrimi për ujerat e automjetit, kompresor dhe ventilator, 

pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa vakumi, pompa te 

shpërndarjes se karburanteve dhe ujit për nevoja te makinerive   

9   Aparate navigimi për automjete, pajisje kompjuterike për tabelë te automjetit, kompjuter 

ne bord te automjetit, rregullator voltazhe për automjete, për çelësa, për elektrikë ne 

automjet, për dyer te automjeteve, akumulator, elektrik, për drejtues automatik te 

automjetit, incizues te vozitjes, spirale elektrike, pajisje për hapje elektronike te dyerve 

automatike, sensora, trekëndësha paralajmërues te dëmtimit te automjetit, aparate dhe 

pajisje për shpëtim jete, softuer kompjuterik, aparate dhe instrumente te sinjalizimit dhe 

kontrollit te pajisjeve te automjeteve, aparate dhe instrumente te drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit te automjetit   

12   Parakolpë dhe amortizator automjetesh;shasi automjetesh;kthetrat dhe pedalet për 

automjete e lëvizjes ne tokë, boshtet për automjete, veshjet e frenave për automjete;zinxhirë 

transmetimi për automjete, motorë lëvizës për automjete, boshte transmetimi për automjete, 
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shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të motorëve dhe makinerisë, pastruese xhami, 

linjat e rezistencës ndaj presionit të lartë ne automjet, pasqyra të pasme te automjetit, nyje 

për rrota automjetesh, goma për automjete, aparatura për lëvizje ne tokë, mbulesa 

automjeteve, pajisje dhe alarme kundër vjedhjes se automjeteve, sinjale për kthim prapa te 

automjetit, ulëse për automjet, rrjeta bagazhi për automjet, sirena për automjet, baltëpritëse, 

zingjir kundër rrëshqitjes se automjetit, rripa sigurimi ne automjet   

 

 

 

(111)  29709 

(151)  27/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2020/1502 

(591)  E Kuqe E Bardhe 

(732)  Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

 VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Kartat kryesore të koduara, karta identiteti, karta rrjeti të integruara [karta 

inteligjente] / karta inteligjente [karta rrjeti të integruara], kartela shpërblimi, kartela 

dhurate dhe kartela klubesh qe mund te përdoren për te blere pajisje eklektike, pajisje 

joelektike, mallra shtëpiake, mallra kuzhine, monitorojnë dhe udhëheqin profilet e 

programeve te tyre te anëtarësimit ne lidhje me ruajtjen e llogarive me vlere, qasjen ne 

menytë e te dhënave dhe vendet për ruajtjen e informatave, mbajtës për kodimin e kartelave 

dhurate.   

16   Karta tregtare, përveç atyre për lojëra.   

28   Karta tregtare për lojëra.   

 

 

 

(111)  29710 

(151)  27/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2020/1503 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

 VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, vërnik. Llak; mbrojtës kundra ndryshkjes dhe kundra dëmtimit të drurit; 

materie për ngjyrosje; substance acidësish / fiksues /; rrëshira natyrale të papërpunuara; 

metale në formë fletë dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, disenjatorë stampues dhe artistë.   
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17   Material për paketim, ndërprerje dhe izolim, gypa të lakueshëm jo nga metali, izolues i 

ndërtesave kundër lagështisë, material izolues-styropor.   

19    Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të fortë jo metalike për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente, jo prej metali. gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva *, çimento, gëlqere, suva themelore, suva rrafshues për brenda 

dhe 

jashtë. llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, fasada 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). 

Llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, fasada paraprakisht të 

lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). suva e plote struktural për 

përdorim te brendshëm dhe të jashtëm. 

   

 

 

(111)  29711 

(151)  27/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2020/1504 

(591)  E kuqe, e bardhe, hiri 

(732)  Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

 VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kartat kryesore të koduara, karta identiteti, karta rrjeti të integruara [karta 

inteligjente] / karta inteligjente [karta rrjeti të integruara], kartela shpërblimi, kartela 

dhurate dhe kartela klubesh qe mund te përdoren per te blere pajisje eklektike, pajisje 

joelektike, mallëra shtëpiake, mallra kuzhine, monitorojnë dhe udhëheqin profilet e 

programeve te tyre te anëtarësimit ne lidhje me ruajtjen e llogarive me vlere, qasjen ne 

menytë e te dhënave dhe vendet për ruajtjen e informatave, mbajtës per kodimin e kartelave 

dhurate.   

16   Karta tregtare, përveç atyre për lojëra.   

28   Karta tregtare për lojëra.   

 

 

 

(111)  28719 

(151)  25/03/2022 

(181)  03/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1508 

(732)  Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-

Platz 4, 81737 München, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

(540)  VINNAPAS 
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(511) 1   Produkte kimike dhe biokimike dhe të cilat përdoren në industri, shkencë, 

fotografi, bujqësi, kopshtari dhe pylltari; plastikë e papërpunuar; komponime që kryqzohen 

për të formësuar platikën; plastikë e papërpunar në formë të tretësirës, emulsionit, 

disperzionit, pluhurit, pluhurit, pluhuirt lidhës, granulatit, pastës, shtrydhur dhe ne formë të 

tharë veçanërisht në formë të tharë me spërkatje; materiale të papërpunuara, ndihmëse 

(përshpejtim); aditivë dhe kaliyatorë që përdoren në prodhimtarinë e plastikës; polivnil 

klordi, polivnil acetat, alkool polivnil, polivnil acetate, akrilate dhe komponime, përbërës, 

legura, kopolimere, kopolimer shartimi dhe bloqe kopolimeri të bazuar në të ose polimere 

të tjerë; komponime instalimi, komponime formësimi; agjent për impregnim (ngopje), 

lidhje ose veshje të pëlurave, gëzofit, lëkurës, materialeve jo të enduara dhe pëlhurave; 

agjentë trashësimi dhe tiksotropik, për shembull për bojëra shtypi, për ngjitës dhe pasta; 

agjentë kimik impregnues për materiale ndërtimi, dru, gur artificial dhe natyror, llaç, 

çimento, beton, beton me gaz, gips, muratori, fasada; përforcues guri; agjentë veshës 

polimer për letër, materiale minerale, mbushës, pigmente; lidhës për materiale jo të endur, 

filtra, laminat, veshje me fibroze, përfundime qilimash, shajak gjilpërë, veshje letre, 

impregnant letre, përfundime  mbrojtëse nga flaka dhe përfundime të saldimit RF; aditivë 

kimikë për përgatitjet kozmetike; plastifikues për plastikë; promovues të ngjitjes; agjentë 

antistatike; acetat vinili; klorur vinili; produkte kimike për mbajtjen e produkteve 

ushqimore të feskëta; ngjitës për qëllime komerciale.   

2   Ngjyra; vernik; llak, mbrojtës të drurit dhe nga ndryshku; lëndë e parë për llaqe, aditivë 

dhe ndihmës llaku; pigmente, agjentë të kontrollit të rrjedhës, lidhës dhe hollues për llaqe 

dhe bojra; aditivë kundër bakterijeve, aditivë zjarr rezistues për llaqe; llaqe për veshjen 

(lyerjen) e pjesëve elektrike dhe elektronike; lidhës për bojra, llaqe, ngjitës, ngjitës dhe për 

kimikate që përdoren në industrinë e ndërtimit.   

16   Ngjitës për artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime shtëpijake; pasta libërlidhëse; rekuizita 

artistësh dhe ngjyrosës, në veçanti artikuj për modelim; materiale plastike për paketim.   

17   Plastikë gjysëm e përpunuar dhe mallra plastike;material mbyllës, paketues dhe 

izolues;produkte që përmbajnë ose të prodhuara nga plastika në formën e blloqeve, 

shtrydhur, pluhurave, fletëve, filmave, shufrave, tubave fleksibël, fibrave (jo për përdorim 

tekstili), trupave të formuar, tretësirave, emulsioneve, shpërndarës, granulave, pluhurave të 

rigjenerueshme   

 

 

 

(111)  28489 

(151)  26/10/2021 

(181)  04/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1509 

(732)  Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway 

Santa Monica, California 90404, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  TECARTUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, kryesisht, preparate farmaceutike për perdorim në 
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trajtimin  kancerit;preparate farmaceutike dhe biologjike për imunoterapi, duke përfshirë 

imunoterapinë me T-qeliza.   

 

 

 

(111)  30095 

(151)  22/12/2022 

(181)  04/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1510 

(526)  Furra 1991 Bakery, Kënaqësia e 

gatimit. 

(591)  E verdhë, e bardhe, e kuqe, e artë dhe 

e zeze.  

(732)  Binak Çoçaj N.P.Z. OREX Rr. 

William Walker, 70000, Ferizaj, Kosovë, KS 

(740)  Vehbi Kashtanjeva Rr. Salih Çekaj, 

70000, Ferizaj, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

përgatitura; xhelatinë; reçel; vezë; sallata frutash; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra 

të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash; perime, djathë; arra, arra të 

përgatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; çipsa nga patatet, file patatesh (çipsa).   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; salcë soje; zëvendësues të kafesë; përgatitje nga mielli 

dhe drithërat; buka; bukë pa gluten; petë, makarona, sandviçë; petulla; torte delikatesë dhe 

ëmbëlsira delikatesë; ëmbëlsira, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; ushqime të shpejta 

të përgatitura nga drithërat; drithëra të procesuara; tharmë; pluhur për gatim; kripë; 

mustardë; salca (erëza); mëlmesa; miell gruri dhe misri; miell nga perimet; brumë dhe 

brumë i rrahur i përgatitur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave, 

produkteve të pastas, pasta, torte dhe artikuj tjerë të pjekura; sheqer çokolatë; ushqim i bërë 

nga brumi; bukë e sheshtë, gjegjësisht tako; tortilla; durum (mbështjellëse e mbushur); 

simite; byrek (bukë e sheshtë e mbushur); akullore dhe akuj tjerë të ngrënshëm; çokollatë; 

çaj i ftohtë; jogurt i ngrirë dhe sherbet; salca frutash; desertë që kryesisht përbëhen nga 

pasta; puding si desert; desertë me bazë çokolate dhe të gatshme për tu ngrënë   

32   Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

limonadë, shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e pijeve; pije energjike.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; kafene; lokale; shërbime baresh-

kafenesh; bare me ushqim; kantina; katering (ushqim dhe pije); dekorim ushqimi, shërbime 

restoranti, shërbime të vetë-shërbimit të restorantit, shërbime snack-bar.    

 

 

 

(111)  28490 

(151)  26/10/2021 

(181)  07/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1514 

(591)  E kaltërt e ndritshme, e kaltërt e errët, 

(540)   
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kuqe dhe hiri 

(300)  302020104778.5  09/04/2020  DE 

(732)  Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809 

Munich, Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete; motoçikleta; bicikleta; 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   

 

 

 

(111)  28491 

(151)  26/10/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1521 

(526)  Flamuri Italian, ITALIANNO 

(591)  e zeze, e kuqe, ngjyre hiri, e gjelbert, 

ngjyre ari 

(732)  Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn,10000 

Prishtinë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, pesht, shpreze dhe te egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te ruajtura, 

ngrira, thara dhe pergatitura; xhelatin, xhem, komplot; veze; qumesht dhe produkte te 

qumeshtit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, caj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe sago ; miell dhe pergatitje nga 

drithrat; buke, pasta dhe embelsira; akullore; sheqer, mjalte, melase; maja, niseshte; kripe; 

mustarde; uthull, salca; ereza; akull; camcakaz; cakes.   

32   Birra; ujera mininerale dhe te gazuar si dhe pije te tjera jo-alkoolike; lengje te frutave 

dhe pije; shurup dhe preparate te tjera per pergatitjen e lengjeve; ujera (pije)   
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(111)  28492 

(151)  26/10/2021 

(181)  10/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1522 

(732)  INA - Industrija nafte d.d. Avenija V. 

Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)  INA TURBO  

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra motorësh.    

 

 

 

(111)  28493 

(151)  27/10/2021 

(181)  10/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1523 

(591)  e kaltë e erret, e verdhë dhe e bardhë. 

(732)  INA - Industrija nafte d.d. Avenija V. 

Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Antifrizë, preparate për heqjen e yndyrës për përdorim në proceset e përpunimit, 

ujë i demineralizuar, aditivë kimikë për vajrat.   

2   Preparate anti-gërryese   

3   Lëngje për pastrimin e xhamave të makinave, preparate për heqjen e yndyrës.   

4   Vaj industrial dhe yndyrë, dyllë dhe lubrifikant, lëngje prerëse.    

5   Dizinfektantë.    

39   Transport, paketim dhe ruajtje e mallrave.    

42   Kërkim dhe zhvillim, dizajn industrial.   

 

 

 

(111)  28494 

(151)  27/10/2021 

(181)  10/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1524 

(732)  Hengdian Group DMEGC Magnetics 

Co., Ltd.  Hengdian Industrial Area, 

Dongyang City, Zhejiang Province, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pllakë polisilikoni; Pllakë monosilikoni; Pllakë monokristaline silikoni (Epi 

Wafer); Qelizat diellore (solare); Panele diellore (solare); Bateri; Bateri litium-jon; Bateri 

litiumi; Përçues i përbërësve elektrik; Qarqe të integruara; Materiale dhe pajisje magnetike; 

Transmetues elektronik të sinjalit; Filtra për shuarjen e ndërhyrjeve në radio; Filtra 

qeramike; Silenciatorë elektronik; Transformatorët; Karikues pa tel; Pajisje për mbushjen e 

baterive; Kondensatorët   

 

 

 

(111)  28910 

(151)  15/04/2022 

(181)  10/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1525 

(591)  E Bardhë, E Kuqe, E Gjelbert  

(732)  N.P.T. " APETITI - KRUSHË " / 

Myvedete Hoti B.I Krushë e Madhe, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për,ushqim   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nukjanë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet efreskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

427 

 

 

(111)  28495 

(151)  27/10/2021 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1526 

(732)  BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë, 

Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)  DIMIDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28496 

(151)  27/10/2021 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1527 

(732)  BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë, 

Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  Supofen 

 
 

     

 
 

 

(511) 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.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28497 

(151)  27/10/2021 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1529 

(540)  RYBREVANT 
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(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.   

 

 

 

(111)  28785 

(151)  31/03/2022 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1530 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e zezë, e bardhë, ari 

dhe bezh. 

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i 

promet na vino VINARSKA VIZBA -

TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul. 8-

mi septemvri br.5. , MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë.   

 

 

 

(111)  28787 

(151)  31/03/2022 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1531 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e kaltër, e zezë, 

portokalli, hiri. 

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i 

promet na vino VINARSKA VIZBA -

TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul. 8-

mi septemvri br.5., MK 

(740)  Agron Curri Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta, ndërtesa A3 nr. 2/4, 

Prishtinë.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë   
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(111)  28788 

(151)  31/03/2022 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1532 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë dhe 

hiri. 

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i 

promet na vino VINARSKA VIZBA -

TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul. 8-

mi septemvri br.5. , MK 

(740)  Agron Curri Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta, ndërtesa A3 nr. 2/4, 

Prishtinë.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë   

 

 

 

(111)  28786 

(151)  31/03/2022 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1533 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e gjelbër, e bardhë dhe 

e zezë 

(732)  Akcionersko drustvo za proizvodstvo i 

promet na vino VINARSKA VIZBA -

TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul. 8-

mi septemvri br.5. , MK 

(740)  Agron Curri Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta, ndërtesa A3 nr. 2/4, 

Prishtinë.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë 

   

 

 

 

(111)  28498 

(151)  27/10/2021 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1534 

(732)  Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)  BETASEPT 
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate 

dhe instrumente veterinare; material për qepje; aparate mjekësore; aparate dhe instrumente 

mjekësore për mbylljen e plagëve; Aparat për kullimin e plagëve për përdorim mjekësor; 

sprej (spërkatës) për përdorim mjekësor; Aparat thithjen e plagëve; pajisje kirurgjikale dhe 

pajisje për shërimin e plagëve; maska për përdorim mjekësor; jastëk të vegjël për të 

parandaluar krijimin e plagëve nga presioni në trupin e pacientëve; jastëkët për ngrohje dhe 

fasha (fllaster) për plagë; pajisje mjekësore për trajtimin e plagëve me terapi me vakum; 

pesarë (pajisje mjekësore) për kontracepsion dhe mbajtje të mitrës; shiringa vaginale; 

aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; aplikues për 

preparatet farmaceutike; Takëm të cilat përmbajnë preparate për kujdesin e vaginës për 

qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  28499 

(151)  27/10/2021 

(181)  11/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1535 

(732)  AC MARCA BRANDS, S.L.   Av. del 

Carrilet, 293, 297, 08907 L'Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapunë jo mjekësore; preparate për 

aromatizimin e ajrit; thasë për parfumimin e linos; preparate zbardhuese; preparate për 

heqjen e njollave”.   

5   Dezinfektues; sapun dezinfektues; sapun anti-bakterial; antiseptikë; dezinfektues për 

përdorim shtëpiak; dezinfektues për përdorim higjienik; preparate për pastrimin e duarve   

 

 

 

(111)  28500 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1536 

(732)  INA - Industrija nafte d.d. Avenija V. 

Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

(540)  INA 2 TAKTOL 
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Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(511) 4   Vajra motorësh.    

 

 

 

(111)  28501 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1537 

(732)  INA - Industrija nafte d.d. Avenija V. 

Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)  INA LANCOL  

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj lubrifikues.    

 

 

 

(111)  28502 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1538 

(591)  Ngjyrë vishnje, e  bardhë dhe pembe.  

(732)  INA - Industrija nafte d.d. Avenija V. 

Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj lubrifikues.   

 

 

 

(111)  28503 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1539 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

(540)   
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; Parfume, në veçanti ujë tualeti, locion pas rrojës, parfume; Vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; Preparate kozmetike; Locione flokësh; Preparate për pastrimin dhe 

lustrimin e dhëmbëve; Preparate për flokë; Maska flokësh; Vajra për kondicionimin e 

flokëve; Preparate për kujdesin e lëkurës; Artikuj tualeti; Preparate për pastrimin e trupit 

dhe kujdesin e bukurisë; Preparate grimi (make-up); Parfume dhe aroma; Preparate për 

higjenën orale;Aromatizues shtëpiakë;Preparate pastrimi dhe aromatizimi; Tonerë për 

përdorim kozmetik; Sapunë dhe xhel; Pilë (Exfoliantë); Maska bukurie; Preparate jo-

mjekësore për kujdesin e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; Shtupe pambuku 

për qëllime kozmetike; krem dielli; Mënjanues të llakut të thonjve; Krem mbrojtës ndaj 

rrezeve të diellit; Locion për pëkujdesje ndaj rrezeve të diellit; Preparate mbrojtëse ndaj 

rrezeve të diellit;Vajra pas rrezitjes nga dielli [kozmetikë]; Kremra mbrojtës ndaj rrezeve të 

diellit [kozmetikë]; Preparate kozmetike për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Krem për bebe 

për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Buzëkuq bllokues për rreze të diellit[kozmetikë]; Krem 

dielli; Locion pas rrezitjes nga dielli; Bronzues dielli; Preparate pas rrezitjes nga dielli për 

përdorim kozmetik; Kozmetikë për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet prej rrezeve të diellit; 

Preparate për mbrojtjen e flokëve nga rrezet e  diellit; Preparate për kujdesin ndaj rrezeve të 

diellit; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve (Jo-mjekësore -); Pastrues për këmbë; Sapun i 

lëngshëm për përdorim në vasken e këmbëve; Njojmje jo-mjekësore e këmbëve; 

Deodorantë për këmbë; Locione jo-mjekësore për këmbë; Pilë (Exfoliantë) pastruese për 

këmbë; Maska për  këmbët për mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për zbutjen e këmbëve; Puder  

për këmbë [jo-mjekësore]; Balsamë për këmbë (Jo-mjekësore-); Krem për këmbët jo 

mjekësorë; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jo mjekësor; Vajra për bebe; 

Pudër për bebe; Shampo për bebe;Locione për bebe; Musi i banjës për bebe; Qumësht trupi 

për bebe; Peceta për bebe; Peceta për bebe të lagura me preparate pastruese; Kremëra për 

bebe [jo-mjekësore]; Produkte për kujdesin ndaj bebeve (Jo mjekësore -); Salverat [jo 

mjekësore]; Kremëra për fytyrë për përdorim kozmetik; Krem për lëkurë; Kremra dhe 

locione kozmetike; Kremra jo-mjekësore; Sufle për trup; Kremëra kozmetikë për lëkurë të 

thatë; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Shkumë për përdorim në dush; Vajra 

për banjë dhe dush [jo-mjekësore]; Preparate për kujdesin e mjekrës; Vaj mjekre; Locione 

për mjekra; Qumësht  trupi; Locione për kujdesin e fytyrës dhe trupit; Preparate për banjë 

dhe dush; Bomba banje; Kripëra banje; Locion për banje; Perla për banje; Sapun banje; 

Shkumë banje; Qumësht banje; Xhel banje; Vaj banje; Pastrues për duarë; Locione për 

duarë; Kremra për duar; Pelte për qëllime kozmetike; Avullues  trupi; Spërkates me ujë 

mineral për qëllime kozmetike; Koncentrate hidratuese [kozmetike]; Hidratuese; Vajra për 

qëllime tualeti; Kozmetikë në veçanti, Preparate rroje, Sapun rroje, Shampo të thatë, 

Shampo për flokë, Shkumë rroje, Preparate dhe trajtuesit për flokët, Preparate për banje, 
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Antiperspirantë [tualeti], Deodorantët dhe antiperspirantët; Preparate për heqjen e qimeve 

dhe preparate rroje; Preparate për kondicionimin e flokëve, Sprej për flokët, Deodorantë; 

Spraj deodorantë, Xhel rroje, Xhel larës, Kremra, Xhel, xhel flokësh, balsam;   

5   Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikët në veçanti kozmetikë me 

përbërës mjekësorë; Preparate për banjë për qëllime mjekësore; Kripëra banje për qëllime 

mjekësore; kristale banje për qëllime mjekësore; Dezinfektuese; Deodorizues dhe pastrues 

të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët; Preparate sanitare dhe artikuj; Pomada për djegiet 

nga dielli; Preparate farmaceutike për trajtimin e djegijeve nga dielli; Preparate për këmbë 

të atletëve; Preparate për kujdesin e këmbëve për përdorim mjekësor; Kremëra mjekësorë 

për kujdesin e këmbëve; Lubrifikantë seksualë personalë; Preparate e banjës me avull 

mentol për bebe; Vajra mjeksorë për bebe; Kremëra për bebe [mjekësore]; Puder mjekësore 

për bebe; Pelena për të rritur;  Pelenat e bebeve nga celuloza ose letra; Pomada medicinale; 

Pomada për qëllime farmaceutike; Pomada anti-inflamatore; Pomada mjekësore për 

aplikim në lëkurë; Kremëra mjekësorë; Kremëra farmaceutikë; Kremra misri dhe kallo; 

Kremëra për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; Xhel lubrifikues për përdorim 

personal; Balsam për qëllime mjekësore; Balsam për qëllime farmaceutike;    

8   Makina rroje; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit dhe kafshët; tehë 

prerës për makina rroje elektrike   

16   Vatë letre për ndërrimin e pelenave; Pelena prej qeseve të plastikës një prdoruese; 

Nënshtresa për ndërrimin e pelenave të letrës së bebeve; Libra për fëmijë; Modelime prej 

argjilës për fëmijë; Komplet i ngjyrave për femijë;Libra me tregime për femijë; Libra për 

bebe; Përparëse prej letre për bebe; Qese plehrash; Qese plastike për vendosje në koshin e 

plehrave; Peceta të celulozës për qëllime kozmetike; Faculeta prej letre për perdorim 

kozmetikë; Përparëse prej letre   

35   Reklamime, marketing dhe shërbime promovuese; Shërbime të shfaqjeve tregtare dhe 

ekspozitave komerciale; Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Paraqitje të 

produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut 

dhe materialit promovues; Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë dhe media; Informacion  

komerciale dhe këshilla për konsumatorë [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; 

Konsumatorë (informacion dhe këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit të 

konsumatorit]; Ofrim i  tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Shpërndarja e shërbimeve me shumicë dhe pakicë në fushën e kozmetikës, 

parfumeve, preparateve aromatike, dhe artikujve të tualetit;   

 

 

 

(111)  28504 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1540 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Sapun; Parfume, në veçanti ujë tualeti, locion pas rrojës  parfume; Vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; Preparate kozmetike; Pastrues për qëllime të higjienës personale 

intime, jo mjekësore; Krem për këmbë jo-mjekësore; Balsamë për këmbë (Jo-mjekësore-); 

Puder  për këmbë [jo-mjekësore]; Gurë për zbutjen e këmbëve; Maska për  këmbët për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë (Exfoliantë) pastruese për këmbë; Locione jo-mjekësore për 

këmbë; Deodorantë për këmbë; Njojmje jo-mjekësore e këmbëve; Sapun i lëngshëm për 

përdorim në vask e këmbëve; Pastrues për këmbë; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve, jo 

për qellime mjeksore; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve(Jo-mjekësore-); Preparate për 

kujdesin ndaj rrezeve të diellit; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga rrezet e  diellit; 

Kozmetikë për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet prej rrezeve të diellit; Preparate pas rrezitjes 

nga dielli për përdorim kozmetik; Bronzues dielli; Locion pas rrezitjes nga dielli; Krem 

dielli; Buzëkuq bllokues për rreze të diellit[kozmetikë]; Krem për bebe për mbrojtëje nga 

rrezet e diellit; Preparate kozmetike për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Kremra mbrojtës ndaj 

rrezeve të diellit [kozmetikë]; Vajra pas rrezitjes nga dielli [kozmetikë]; Locion për 

pëkujdesje ndaj rrezeve të diellit; Preparate mbrojtëse ndaj rrezeve të diellit; Krem mbrojtës 

ndaj rrezeve të diellit; Mënjanues të llakut të thonjve; krem dielli; Shtupe pambuku për 

qëllime kozmetike; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; Preparate jo-mjekësore për 

kujdesin e buzëve; Maska bukurie; Pilë (Exfoliantë); Tonerë për përdorim kozmetik; 

Sapunë dhe xhel; Preparate pastrimi dhe aromatizimi; Aromatizues shtëpiakë; Preparate për 

higjenën orale; Parfume dhe aroma; Preparate grimi (make-up); Preparate për pastrimin e 

trupit dhe kujdesin e bukurisë; Artikuj tualeti; Preparate për kujdesin e lëkurës; Vajra për 

kondicionimin e flokëve; Maska flokësh; Preparate për flokë; Preparate për pastrimin dhe 

lustrimin e dhëmbëve; Locione flokësh; Vajra për bebe; Pudër për bebe; Shampo për bebe; 

Locione për bebe; Musi i banjës për bebe; Qumësht trupi për bebe; Peceta për bebe; Peceta 

për bebe të lagura me preparate pastruese; Kremëra për bebe [jo-mjekësore]; Produkte për 

kujdesin ndaj bebeve (jo-mjekësore -); Salverat [jo-mjekësore]; Kremëra për fytyrë për 

përdorim kozmetik; Krem për lëkurë; Kremra dhe locione kozmetike; Kremra jo-

mjekësore; Sufle për trup; Kremëra kozmetikë për lëkurë të thatë; Balsam, përveç atyre për 

qëllime mjekësore; Shkumë për përdorim në dush; Preparate për kujdesin e mjekrës; Vajra 

për banjë dhe dush [jo-mjekësore]; Vaj mjekre; Locione për mjekra; Locione për kujdesin e 

fytyrës dhe trupit; Qumësht  trupi; Vajra për qëllime tualeti; Hidratuese; Koncentrate 

hidratuese [kozmetike]; Avullues  trupi; Spërkates me ujë mineral për qëllime kozmetike; 

Kremra për duar; Pelte për qëllime kozmetike; Locione për duar; Pastrues për duar; Vaj 

banje; Xhel banje; Kripëra banje; Qumësht banje; Shkumë banje; Sapun banje; Locion për 

banje; Perla për banje; Bomba banje; Preparate për banjë dhe dush; Kozmetikë në veqanti, 

xhel dushi, Shampo për flokë, Xhel për flokë, Balsam, Emulsion, Preparate rroje, Sapun 

rroje, Shampo të thatë, Shkumë rroje, Preparate dhe trajtuesit për flokët, Preparate për 

banje, Antiperspirantë [tualeti], Deodorantët dhe antiperspirantët, Preparate për heqjen e 

qimeve dhe preparate rroje, Preparate për kondicionimin e flokëve, Sprej për flokët, 

Deodorantë, Xhel rroje, Spraj deodorantë, Xhel larës, Kremra, Xhel; Preparate për pastrim 

intim për qëllime higjienike dhe deodoruese. 
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5   Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate për banjë për qëllime mjekësore; 

Kripëra banje për qëllime mjekësore; Dezinfektuese; Deodorizues dhe pastrues të ajrit; 

Preparate sanitare dhe artikuj; Dezinfektues dhe antiseptikët; Pomada për djegiet nga dielli; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e djegijeve nga dielli; Preparate për këmbë të atletëve; 

Preparate për kujdesin e këmbëve për përdorim mjekësor; Kremëra mjekësorë për kujdesin 

e këmbëve; Preparate e banjës me avull mentol për bebe; Lubrifikantë seksualë personalë; 

Vajra mjeksorë për bebe; Kremëra për bebe [mjekësore]; Pelena për të rritur; Puder 

mjekësore për bebe; Pelenat e bebeve nga celuloza ose letra; Pomada medicinale; Pomada 

anti-inflamatore; Pomada për qëllime farmaceutike; Pomada mjekësore për aplikim në 

lëkurë; Kremëra mjekësorë; Kremëra farmaceutikë; Kremëra për kujdesin e lëkurës për 

përdorim mjekësor; Xhel lubrifikues për përdorim personal; Balsam për qëllime mjekësore; 

Balsam për qëllime farmaceutike; Kremra misri dhe kallo; Farmaceutikë në veçanti 

kozmetikë dhe artikuj tualeti  me përbërës mjekësor; Kristale banje për qëllime mjekësore.   

8   Makina rroje; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit dhe kafshët; tehë 

prerës për makina rroje elektrike;.   

16   Vatë letre për ndërrimin e pelenave; Pelena prej qeseve të plastikës një prdoruese;  

Libra për fëmijë; Modelime prej argjilës për fëmijë; Komplet i ngjyrave për femijë; Libra 

me tregime për femijë; Libra për bebe; Përparëse prej letre për bebe; Qese plehrash; Qese 

plastike për vendosje në koshin e plehrave; Peceta të celulozës për qëllime kozmetike; 

Faculeta prej letre për perdorim kozmetikë; Përparëse prej letre; Nënshtresa prej letre për 

ndërrimin e pelenave tek bebet  

35   Reklamime, marketing dhe shërbime promovuese; Shërbime të shfaqjeve tregtare dhe 

ekspozitave komerciale; Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Paraqitje të 

produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut 

dhe materialit promovuese; Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë dhe media; 

Informacion  komerciale dhe këshilla për konsumatorë [dyqan i këshillimit të 

konsumatorit]; Konsumatorë (informacion dhe këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit 

të konsumatorit]; Ofrim i  tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shpërndarja me shumicë në fushën e 

kozmetikës, artikujve të tualetit, preparateve aromatike.   

 

 

 

(111)  28505 

(151)  27/10/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1541 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  WUNDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Perime dhe patate (të konservuara, të ngrira, të thata ose gatuara), pemë (të 

konservuara, të ngrira, të thata ose gatuara), kërpudha (të konservuara, të thata ose gatuara), 

enë gatimi me bazë perimesh, patatesh, pemësh; qumësht, krem, gjalpë, djathi dhe 
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përgatitje të tjera ushqimore që si bazë e kanë qumështin; produkte të qumështit; 

zëvendësues të qumështit; zëvendësues të qumështit me bazë në lëngje dhe pije 

(zëvendësues mbizotërues i qumështit); qumësht me bazë në lëngje; qumësht në pluhur; 

qumësht i avulluar; qumësht i kondensuar; desertë me bazë qumështi dhe me bazë kremi; 

lëngje me bazë qumështi që përmbajnë drithëra dhe/ose çokollatë; jogurtë; lëngje dhe 

produkte me bazë jogurti; jogurtë jo qumështorë; sojë me bazë jogurti dhe lëngje të jogurtit; 

jogurtë dhe lëngje të jogurtit të bëra prej përbërësit me bazë bimore; jogurtë dhe lëngje të 

jogurtit të bëra prej lajthive; sojë qumështi (zëvendësues të qumështit); qumësht dhe lëngje 

me bazë bimore të përfshira në këtë klasë; qumësht dhe lëngje me bazë lajthie të përfshira 

në këtë klasë; zëvendësues për produkte qumështore me bazë bimore dhe lajthi, duke 

përfshirë por duke mos u kufizuar në shqeme, oriz, sojë, bajame, kokos, lajthi dhe arrë; 

lëngje me bazë të qumështit të kokosit; shejke dhe smuthi të bëra prej pemëve dhe/ose 

perimeve dhe/ose drithërave (mbizotëron qumështi); lëngje me bazë të qumështit që 

përmbajnë tërshëra, drithëra, pemë, lëng pemësh dhe/ose lëngje me aromë pemësh; 

preparate proteine për ushqim për njerëz; proteine për ushqim për njerëz, të gjitha këto 

produkte në formë të lëngshme, të ngurtë, poldere dhe bari; zbardhues për kafe dhe/ose çaj 

(zëvendësues i kremit); produkte të mbrojtura ushqimore dietike dhe/ose nutritive me bazë 

të qumështit dhe lëngje që janë të përfshira në këtë klasë; preparate për të bërë lëngje me 

bazë të qumështit; drithëra të përpunuara; pemë dhe ushqime me proteina të drithërave që 

përdoren si zëvendësues për mishin; gjalpë e bërë prej perimeve, pemëve, proteinave të 

drithërave ose zëvendësuesve të mishit; vaktet e përgatitura që kryesisht përmbajnë 

zëvendësues të mishit; produkte të përgatitura vegjetarianë për ushqim për njerëz; perime 

me bazë të zëvendësuesve të mishit   

30   Preparate dhe lëngje me kakao dhe bazë të kakaos; çokollatë, produkte të çokollatës, 

preparate dhe lëngje me bazë të çokollatës; ëmbëltore, ëmbëlsira; produkte të furrës, brumë 

ëmbëlsirash; biskota, torta, ëmbëlsira, oste, tofe, karamele, pudingë; akullore, akullore me 

fruta, sherbete, ëmbëlsira të ngrira, torta të ngrira, akuj të butë, desertë të ngrirë, jogurtë të 

ngrirë; mjet lidhës për të bërë akullore dhe/ose akullore me fruta dhe/ose sherbete dhe/ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe/ose torta të ngrira dhe/ose akuj të butë dhe/ose desertë të ngrirë 

dhe/ose jogurtë të ngrirë; drithëra; drithëra për kafjall, musli dhe preparate për musli, misra, 

bare të drithërave, drithëra gati për të ngrënë; preparate drithërash; meze të bëra prej  

drithërave; ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore që ruajnë një bazë orizi, mielli, tërshëre ose drithi, gjithashtu në formë të enëve 

të gatshme; gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshëra, vakt tërshëre; qullë; granolë; 

produkte të mbrojtura ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë; deserte 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.  

32   Lëngje të aromatizuara prej pemëve dhe/ose perimeve; lëngje me bazë të pemëve 

dhe/ose perimeve, lëngje të aromatizuara të pemëve dhe me bazë të pemëve; lëngje të 

pemëve dhe perimeve, nektarë, limonada, soda; lëngje të fermentuara laktike; lëngje me 

bazë të maltit; lëngje izotonike; lëngje të mbrojtura dietike dhe/ose nutriotike që janë 

përfshirë në këtë klasë; lëngje joalkoolike me bazë në redientët bimorë; smothi; pemë, 

perime, shejke dhe smuthi me bazë të qumështit dhe/ose drithërave; lëngje me bazë bimore; 

lëngje me bazë të lajthisë; lëngje të proteinave bimore; lëngje prej hirrës; preparate për 

bërjen e lëngjeve; lëngje joalkoolike. 
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(111)  28775 

(151)  30/03/2022 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1569 

(732)  The International Association of Lions 

Clubs   300 W. 22nd Street, Oak Brook, 

Illinois 60523, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   “Shërbimet e mbledhjes së fondeve për bamirësi; shërbimet e mbledhjes së 

fondeve për kujdesin e syve dhe ndëgjimit dhe hulumtimit; shërbime bamirësie, kyresisht, 

sigurimin e fondeve per viktimat dhe punëtorët që ndihmojnë në fatkeqësi natyrore apo të 

shkaktuara-nga njeriu; shërbimet e bamirësisë, kryesisht, organizimin dhe drejtimin e 

programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar.”   

 

 

 

(111)  28591 

(151)  16/03/2022 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1574 

(591)  e zezë, e kuq, e gjelbërt, e kalter e 

mbyllur, e hirt, e bardhë, e kalter e qelur,  e 

portokallt, vjollce 

(732)  EUROMIX 2018 SH.P.K 

 Kaçanik-Biçec, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat ,(mëlmesat); erëzat; akulli   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  28506 

(151)  27/10/2021 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1576 

(591)  E kuqe, e verdhe, Ngjyre ari 

(732)  “BARILEVA” SHPK SHYQYRI 

SELMANI  F. PRUGOVC KOMUNA E 

PRISHTINES, KS 

(740)  SHYQYRI SELMANI “BARILEVA” 

SHPK  F. PRUGOVC KOMUNA E 

PRISHTINES 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 22   Litaret sangot, rrjetat, cadrat, tendat, mushamate, velat, thaset dhe qantat, 

materialet per mbushje, materialet e paperpunuara fibroze te tekstilit.   

30   Kafja qaji, kakaoja, sheqeri, orizi tapioca, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktete 

drithrave, buka, brumerta, dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melasa, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat, erezat, akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtaris dhe te pylltarise qe nuk qe nuk jan 

perfshi ne klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat , bimet dhe lulet 

natyrore, ushqimi per kafshe, malta.   

 

 

 

(111)  28507 

(151)  27/10/2021 

(181)  21/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1581 

(732)  Intel Corporation  2200 Mission 

College Boulevard Santa Clara, California 

95052‐8119, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë;kompjuterë që mbahen në dorë;pllakë memorie;harduer 

kompjuterik;qarqe të integruara;memorie të qarqeve të integruara;çipa të qarqeve të 

integruara;komplete të çipave;procesorë gjysmë përçues;çipa të procesorëve gjysmë 

përçues;çipa gjysmë përçues;mikroprocesorë;pllaka të qarqeve të shtypura;pllaka me qarqe 

elektronike;pllaka kryesore kompjuterike;memorie kompjuterike;sisteme operative 

kompjuterike;mikro kontrollues;procesorë të të dhënave;njësi procesuese qendrore;pajisje 
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me memorie gjysmë përçuese;pajisje memorie gjysmë përçuese;mikroprocesorë të 

programueshëm softuerik;mikroprocesorë digjital dhe optik;të dhëna dixhitale dhe optike 

dhe sinjale procesori;pllaka me video qarqe;pllaka me audio;pllaka me qarqe audio-

video;përshpejtues video grafik;përshpejtues multimedia;video procesorë;pllaka të video 

procesorëve;procesorë për shtypjen e paketiumeve dhe mbështjellësave;karta, disqe, kaseta, 

tela, regjistrime, mikroçipa dhe qarqe elektronike, të gjitha për regjistrim dhe transmetimin  

etë dhënave;modem;aparate dhe instrumente, të gjtiha për procesimin, ruajtjen, rikthimin, 

transmetimin, shfaqjen, hyrjen, daljen, kompresimin, dekompresimin, modifikimin, 

transmetimin dhe shtypjen e të dhanve;pajisje kompjuterike hyrëse dhe dalëse;stacione 

pune;të dhën të memories;pajisje për ruajtje;sisteme sigurie për harduer dhe softuer 

kompjuterik;komplet i çipave elektronik;komponente për kompjuterë dhe qarqe të 

printuara;përshpejtues zëri;zëri, të dhënat, imazhet dhe përshpejtues I videove;sisteme 

memorie për kompjuter;kabllo dhe adapter;terminale kompjuterike de printer për përdorim 

me to;njësitë e shfaqjeve të videove;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;kamera;kamera;harduer kompjuterik për informatikë;haruer kompjuterik 

për informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;harduer kompjuterik për ruajtjen-

informatikë;harduer kompjuterik për llogaritje me gjendje latent të ultë dhe brez të  

gjerë;harduer kompjuterik për përdorim në ofrimin e mjedisit të sigurt informatikë;harduer 

I rrjetit kompjuterik;server i komunikimit kopjuterik;harduer kompjuterik për përdorim në 

ofrimin e një rrjeti cloud informatik të sigurtë;softuer kompjuterik  për informatikë;softuer 

kompjuterik për cloud informatikë;softuer kompjuterik  për informatikë përmes një rrjeti 

global dhe lokal;softuer kompjuterik për për llogaritje me gjendje latent të ultë dhe brez të  

gjerë;harduer memorie kompjuterike;siftuer kompjuterik për ofrimin një rrejti të sigurtë 

infromatik;softuer kompjuterik për përdorim në ofrimin e një rrjeti cloud të sigurtë 

informatikë;softuer kompjuterik I sistemit operativ;zgjatës I sistemit kompjuterik, pajisje 

dhe shërbime në lëminë e aplikacionit softuerik për lidhjen e kompjuterëve personal, 

rrjeteve, aparateve telekomunikimi dhe aplikacioneve të rrjetit global kompjuterik;harduer 

kompjuterik dhe situer për shtimin dhe ofrimin e trasnefereve në kohë-reale, transmetimin, 

pranimin, procesimin dhe dixhitalizimin e të dhënave;adapter të rrjetit 

kompjuterik;kontrollues të rjetit kompjuterik;pajisje ndërfaqe të rrjetit 

kompjuterik;shpërndarës, ndërprerës dhe ruter të rrjetit kompjuterik;mikrokontrollues për 

internet të gjërave (IoT) pajisje të aktivizuara;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

lidhjen, operimin dhe menaxhimin e gjërave të internetit (IoT) të pajisjeve të 

aktivizuara;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për lidhjen, operimin dhe menaxhimine 

gjërave t ëinternetit mobil (IoT) të pajisjeve të aktivizuara;harduer kompjuterik  dhe siftuer 

për zhvillimin, mirëmbajtjen, dhe përdorimin e rrjetit lokal dhe të një zone më të 

gjerë;harduer dhe siftuer kompjuterik për zhvillimin, mirëmbajtjen, dhe përdorimin e 

ndërfaqeve të sistemeve të konferencave kompjuterike audio-video;harduer dhe softuer 

kompjuterik për pranimin, shfaqejn, dhe përdorimin e transmetimit të videove, audiove dhe 

sinjaleve të dhënave dixhitale;pajisje kontrolli elektronik për ndërfaqe dhe kontrollin e 

kompjuterëve dhe rrjetit dhe telekomunikimit kompjuterik  global  me television dhe 

kabllot dhe pajisjet transmetuese;ruter;shpërndarës;server;ndërprerës;aparate për testimin 

dhe programimin e qarqeve interguese;aparate dhe pajisje të memories periferike;aparate  

dhe pajisje të memories periferike;pajise gjysëmpërçuese;harduer dhe softuer kompjuterik 

për krijimin, lehtësimin, dhe menagjimin e qasjes nga distance në dhe ndaj komunikimit me 

rrjetet locale (lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet e zonave të gjera (wans) dhe rrjetet 
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globale kompjuterike;ruter, ndërprerës, shpërndarës dhe server për operimin e 

softuerit;pajisje të softuerit kompjuterik për lehtësimin e aplikacioneve softuerike për palët 

e treat;harduer dhe softuer kompjuterik për rrjetet e telekomunikimit pa tela 

(wireless);publikime elektronike të shkarkueshme nga lëmia e elektronikës, gjysmëpërçues 

dhe aparate dhe pajisje elektronike të integruara, kompjuterë, telekomunikim, zbavitje, 

telefoni, dhe telekomunikim me tela dhe pa tela (ëireless);harduer kompjuterik për 

përdorim në vision makine, makine mësimi, mësim I thellë, intelegjencë artificiale, 

procesimin e gjuhës natyrale, mësimin e algoritmeve dhe alanizimin e të dhënave;Softuer 

kompjuterik për mësimin me makinë, të dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të 

dhënave;softuer kompjuterik për informatikë njohëse;softuer kompjuterik për prezantimin 

grafik të të dhënave;softuer kompjuterik për njohjen e sistemit;softuer kompjuterik për 

mihje të të dhënave;vision softueri kompjuterik për përvetësimin, përpunimin, analizimin 

dhe kuptimin e imazheve dixhitale dge nxjerrjen e të dhënave vizuale;pjesë për zhvillimin e 

softuerit kompjuterik;pjesë për zhvillimin e softuerit kompjuterik për vision kompjuterik, 

makinat e mësimit, mësim I thellë, intelegjencë artificiale, procesimin e gjyhës natyrale, 

mësimin e algoritmave, dhe analiziimin e të dhënave;softuer vizioni i shkarkueshëm dhe që 

regjistrohet I cili përdor intelegjencës artificiale për të parë dhe interpretuar të dhëna, lidhet 

me harduer dhe ruajtje, menaxhon dhe proceson të dhëna të cloud;harduer kompjuterik dhe 

softuer për regjistrim, procesim, pranim, reprodukim, transmetim, modifikim, kompresim, 

dekompresim, transmetim, bashkim dhe zmadhimin e zërit, imazheve, grafikave, dhe të 

dhënave;softuer I programit algortiëm për operimin dhe kontrollin e kompjuterëve;harduer 

kompjuterik dhe softuer për zmadhimin dhe ofrimin e transferimit në kohë0reale, 

transmetimit, pranimit, procesimit dhe digjitalizimit të informatave audio dhe vide 

grafike;softuer kompjuterik që shkarkohet dhe regjistrohet për mbledhjen, kompilimin, 

procesimin, trasnmetimin dhe përhapjen e të dhënave të Sistemit të Pozicionimit Global 

(GPS) për përdorim në pajisje të palëvizshme, të lëvizshme dhe që mbahen në 

dorë;databaza elektronike që shfaqin rrugë, gjeografike, harta, informacione të linjave të 

tranzitit publik, informacione të linjave të tranzitit publik, informata të rrugës së tranzitit 

publik, orarin e tranzitit publik dhe  oraret dhe informacionet të tjera të tranzitit public të 

regjistruara në mediat kompjuterike;softuer navigimi për kalkulimin dhe shfaqejn e 

rrugës;sistem navigimi I tranzitit public që shfaq harta dixhitale interactive, instruksione 

interactive dhe informata të gjeneruara të përduresit;softuer kompjuterik i shoqërimit 

interaktivë për rikthimin dhe shfaqjen e tranzitit publik, navigimit, gjerografik, hartave dhe 

informatave të udhëtimit;softuer kompjuterik i shoqërimit interaktiv që mundëson 

transmetimin e informatave të tranzitit publik, hartave, navigimit, trafikur, rrugëve dhe 

informatatve të pikave-të- interesit në rrejtin e telekomunikimit, telefonët celularë, pajisjet e 

navigimit dhe pajisjeve të tjera mobile dhe që mbahen në dorë;softuer kompjuterik i 

shoqërimit interaktiv që mundëson shkëmibimin e informatave në mes të 

përdoruesve;kompjuterë dhe sisteme operuese për kompjuterë për ngasje autonome, ngasjë-

me ndihmë, vetura të lidhura, pajisje ajrore pa pilot, dhe dronë;platforma të harduerit dhe 

softuerit kompjuterik me shfaqje interaktive, sisteme kontrolli, dhe pajisje kontrolli, sisteme 

paraljmërimi, lidhjen, kompjuetërt e brendshëm, dhe pajisjet GPS, automjetet e lidhura, 

autonome, dhe automjete pa shoferë;sisteme të multi kamerave për përdorim në 

automjete;GPS navigimi dhe udhëzimi, gjurmimii venddodhjes GPS, pajisje për shfaqjen e 

GPS hartës dhe llogaritjes-së rrugës, video-regjistrues, dhe pajisjet e rrjetit të komunikimit 

pa tela për transmetimin e të dhënave apo imazheve për automjete;aplikacion i softuerit 
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kompjuterik për agjentët dixhitalë virtualë, sisteme të parashikuara, makinë mësimi, 

automatizimi i procesit të njohjës, njohjen e modelit, njohjen e karakterit, aplikacione të 

informatikës vizuale, virtualizimi i njohurive, robotikë, dronë, dhe automjete pa 

pilot;aplikacion softueri dhe hardueri kompjuterik për kontroll automatik të drejtimit të 

automjeteve;aplikacione softueri dhe hardueri kompjuterik për kontrollimin automatik të 

drejtimit të automjeteve, kontrollin autonom, navigimin, dhënien e dnihmës në drejtimin e 

automjetit, dhe automjetet e vetë-drejtuara;Pajisje për ndjekjen e automjeteve me 

përmbajtje të siftuerit dhe harduerit kompjuterik, senzorëve, transmetuesve, pranuesve dhe 

marrësve satelitorë të pozicionimit global, të gjitha për të u përdorur në lidhje me 

gjurmimin dhe monitorimin e automjeteve   

42   Ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit on-line jo-të shkarkueshëm për mësim 

në makinë, mihjen e të dhënave, të dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të dhënave;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerëve online jo-të shkarkueshëm për njohjen e 

informatikës, mësimin e thellë, intelegjencën artificiale;ofrimin e pëdorimit të përkohshëm 

të softuerit jo-të shkarkueshëm për të dhënat e pyetjeve dhe analizimin e të dhënave;ofrimin 

e përdorimit të përkohshëm të softuerëve jo-të shkarkueshëm për mihjen e të 

dhënave;ofrimin e përkohshëm  të softuerit jo-të shkarkueshëm për njohjen kompjuterike, 

mësim i thellë, intelegjencë aritificale;hulumtim dhe rikthimin e informatave nga rrjetet 

kompjuterike për të tjerët;shërbimet kompjuterike, kryesisht, ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm, ndërfaqet e programimit të aplikacionit 

softuerik (API), dhe ikonë active softuerike për mësim në makinë, mihjen e të dhënave, të 

dhënat e pyetjeve, dhe analizimin e të dhënave;ofrimin online të softuerëve të vizionit 

kompjuterik jo-të shkarkueshëm për përvetësim, procesim, analizim dhe kuptimin e 

imazheve dixhitale dhe nxerrjen e të dhënave vizuale;ofrimin e seteve të softuerëve online 

kompjuterik jo-të shkarkueshëm për zhvillim;ofrimi  i pajisjeve online të zhvillimit të 

programeve kompjuterikë të pa-shkarkueshëm për vizionin kompjuterik, të mësuarit në 

makinë, të mësuarit në thellësi, inteligjencës artificiale, përpunimit të gjuhës natyrore, 

algoritmeve të të mësuarit dhe analizës së të dhënave;sigurimi i një programi online vizioni 

të pa-shkarkueshëm që përdor inteligjencën artificiale për të parë dhe interpretuar të dhëna, 

për të u lidhur me pajisje dhe për të ruajtur, menaxhuar dhe përpunuar të dhënat në 

cloud;programet kompjuterike si shërbime (SAAS) që përmbajnë softuer për përdorim në 

ofrimin e aftësive të llogaritjes në re dhe shërbimet e teknologjisë së informacionit (IT), 

informatikë dhe llogaritjen në re;softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer për 

përdorim në informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;softueri si shërbim i shërbimeve 

(SAAS) përmban platformën e zhvillimit të softuerit për përdorim në lidhjen e 

aplikacioneve me sistemet dhe pajisjet e ndërmarrjes;konsultimi i softverit dhe sigurimi i 

informacionit mbi softuerin si shërbim;softueri si shërbim (SAAS) që paraqet softuer për 

llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të gjerë;shërbime të programeve kompjuterikë 

për sigurimin e aftësive kompjuterike për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e 

përmbajtjes;llogaritja në cloud që përmban softuer për llogaritje me gjendje latente të ulët 

dhe brez të gjerë, shërbime të teknologjisë së informacionit (IT) dhe informatikë përmes një 

rrjeti global dhe lokal;shërbime të programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive 

kompjuterike cloud për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;shërbime për 

të mundësuar që aplikacionet të vendosen nëpër një rrjet online;shërbime për ofrimin e 

analizave, nxënjen, llogaritjen dhe rrugicimit të trafikut;shërbime për sigurimin e një rrjeti 

informatik të sigurt dhe të besueshëm;sigurimi i shërbimeve këshilluese të pajisjeve 
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kompjuterike dhe softuerëve në terren duke zhvilluar një mjedis të bazuar në re me 

integrimin e aplikacioneve nëpër platforma të ndryshme dhe pajisje të lidhura;softuer si 

shërbim (SAAS) që paraqet softuer për llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të 

gjerë;shërbime të programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive kompjuterike për 

zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;llogaritja në re që përmban softuer 

për llogaritje me gjendje latente të ulët dhe brez të gjerë, shërbime të teknologjisë së 

informacionit (IT) dhe informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal;shërbime të 

programeve kompjuterikë për sigurimin e aftësive kompjuterike cloud për zhvilluesit e 

aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes;shërbime për të mundësuar që aplikacionet të 

vendosen nëpër një rrjet online;shërbime për ofrimin e analizave, caching, llogaritjes dhe 

rrugicimit të trafikut;shërbime për sigurimin e një rrjeti informatik të sigurt dhe të 

besueshëm;sigurimi i shërbimeve këshilluese të pajisjeve kompjuterike dhe softuerëve në 

terren duke zhvilluar një mjedis të bazuar në cloud me integrimin e aplikacioneve nëpër 

platforma të ndryshme dhe pajisje të lidhura;shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i 

indekseve të informacionit, faqeve të internetit dhe burimeve të bazuara në rrjetin 

kompjuterik;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-

shkarkueshëm për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin 

e gjërave (IoT);sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për lidhjen, 

funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internet të gjërave (IoT);softueri si 

shërbim (SAAS);shërbime këshillimi në fushën e kompjuterëve dhe informatikës 

ëireless;shërbime të menaxhimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, monitorimi i sistemeve 

të rrjetit për qëllime teknike;pritja e përmbajtjes dixhitale në internet;shërbimet e 

monitorimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, sigurimi i informacionit për funksionimin e 

rrjeteve kompjuterike;personalizimi i softuerit në internet dhe dizajni i ndërfaqes së 

përdoruesit të kompjuterit për të tjerët;Zhvillimi, dizenjimi dhe shërbimet e këshillimit për 

kompjuterët;hartimin dhe zhvillimin e standardeve për të tjerët në hartimin dhe zbatimin e 

softuerit kompjuterik, pajisjes kompjuterike dhe pajisjeve telekomunikuese;sigurimi i 

klientëve dhe teknikëve me informacion në lidhje me menaxhimin e projekteve 

kompjuterike;sigurimi i programeve online si shërbim për mbledhjen, përpilimin, 

përpunimin, transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit të Pozicionimit Global 

(GPS);sigurimi i softuerit online të pa-shkarkueshëm që paraqet rrugë, gjeografike, hartë, 

informacion mbi linjat e transportit publik, informacionin e linjës së tranzitit publik, 

informacionin e rrugës së transportit publik, oraret dhe oraret e tranzitit publik dhe 

informacione të tjera të transportit publik;sigurimi i një programi online navigimi të pa-

shkarkueshëm për llogaritjen dhe shfaqjen e rrugëve dhe ndarjen e sistemit të navigimit të 

tranzitit publik, hartës dhe informacionit të udhëtimit;Sigurimi i një programi kompjuterik 

online të pa-shkarkueshëm për të mundësuar ndarjen e informacionit të transportit publik, 

hartëzimin, lundrimin, trafikun, rrugët dhe informacionin e pikës së interesit;program 

kompjuterik social interaktiv që mundëson shkëmbimin e informacionit ndërmjet 

përdoruesve;sigurimi i programeve online si shërbim për kontrollin automatik të drejtimit të 

automjeteve, kontrollin autonom, lundrimin, drejtimin e asistuar të automjeteve dhe vetë-

drejtimin e automjeteve.   
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(732)  Amazon Technologies, Inc. 

 410 Terry Avenue North Seattle, 

Washington 98109, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  AMAZON ADVERTISING 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes 

dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve;softuer kompjuteri i 

shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promocioni;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin 

dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të krijimit 

të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të sjelljeve të konsumatorëve;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes dixhitale dhe 

reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer kompjuterik i shkarkueshëm 

për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve.   

16   Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në 

natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për 

reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.   

36   Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe 

marketing të makinave të kërkimit;publikime të teksteve reklamuese;analiza të 

hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të 

reklamimeve dhe marketingut;shërbime të monitorimit dhe konsulencës së biznesit, 

gjegjësisht përdorim të modeleve analitike dhe statistikore për kuptimin e konsumatorëve 

dhe bizneseve dhe parashikimin e trendeve dhe veprimeve të tregut;planifikim strategjik të 

biznesit në fushën e hulumtimit të tregut të marrëdhënieve me media, analizimit të tregut, 

hulumtimit të konsumatorëve, dhe anketave për bërje të biznesit dhe hulumtimit të 

tregut;krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e materialeve reklamuese që 

përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje;shërbime të blerjes së mediave dhe planifikimi, 

gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të kohës reklamuese dhe 

hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese përmes kohës së shfaqjes, 

hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së jashtme apo hapësirës 

dixhitale;reklamime në hapësira të jashtme;shërbime të reklamimit paguaj-për-

klikim;përgatitje të prezantimeve që përdoren në reklamime;produksion, post-produksion, 
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përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve reklamuese në formën e veprave 

kinematografike, atyre video dhe audio;ofrime të analitikës së të dhënave në natyren e 

grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të konsumatorëve dhe karakteristikave 

për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale;shërbime të agjencive të 

marrëdhënieve me publikun;marrje me qira dhe blerje për tjerët të kohës reklamuese dhe 

hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat.   

41   Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e 

reklamimit dhe marketingut.   

42   Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin 

e reklamimeve për tjerët;softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit;softuer si një 

shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit;softuer si një shërbim (SAAS) 

për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu 

dhe promocioni;softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të 

konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut;softuer si një shërbim (SAAS) për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve;softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të 

teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime;softuer si një 

shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve;softuer online, i pa-

shkarkueshëm për blerjen e medias;softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe 

transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit;softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve.   

 

 

 

(111)  28843 

(151)  06/04/2022 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1589 

(591)  E gjelbër e errët, e gjelbër e hapur, e 

zeze, e bardhë, e verdhë, ari, kafe. 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 ZAGREB, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Karamele (sheqerka)     
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(111)  28621 

(151)  17/03/2022 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1590 

(732)  Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FATI 

 
 

     

 
 

 

(511) 27   Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)    

37   Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 

rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 

Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave   

42   Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit   

 

 

 

(111)  28509 

(151)  27/10/2021 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1591 

(591)  E kuqe 

(732)  Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 27   Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)    

37   Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 

rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 

Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave   

42   Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit   

 

 

 

(111)  28510 

(151)  28/10/2021 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1592 

(732)  Fati GmbH Thünenstr. 3 58511 

Lüdenscheid, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 27   Mbulesa dyshemeje, posaçërisht qilima (shtrojë dyshemeje ) dhe pllaka qilimi 

(shtrojë dyshemeje)   

37   Punë ndërtimore në fushën e ndërtimit të objekteve ndërtimore; Punë ndërtimore në 

fushën e inxhinierisë civile; Menaxhimi i punëve ndërtimore; Mbikëqyrja e ndërtimit gjatë 

punës ndërtimore; Shërbime ndërtimi në lidhje me punët e ndërtimit për qëllime 

komerciale; Këshilla dhe ofrim i informacionit në lidhje me punët ndërtimore; Ofrim i 

informacionit në lidhje me  ndërtimet, veçanërisht në lidhje me demolimet  e ndërtesave, 
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rinovimin e ndërtesave, për rinovimin e ndërtesave; Punime kulmesh; Ngjyrosjeve; 

Muratimeve me tulla; 

Zdrukthëtari; Ndërtimi i mureve të thata (mureve ndarëse); Shtrimin e dyshemeve; 

Shërbimet e instalimit; Shërbimet me  tjegulla; Shërbime  elektriciste; Suvatim; Izolime, 

hidroizolime dhe izolime termike të ndërtesave dhe dritareve; Instalimi i dyerve dhe 

dritareve; Instalimi i ngrohjes; Instalimi i sistemeve të kondicionerit të ajrit; Instalimi i 

sistemeve të mbrojtjes nga zjarri dhe shërbimeve këshilluese përkatëse; Instalimi i pajisjeve 

të kuzhinës; Përforcimi i ndërtesave; Përgatitja e vendit të ndërtimit, veçanërisht i 

sipërfaqeve të dyshemesë dhe shkallëve për veshjen dhe mbulesën; Mirëmbajtja dhe 

riparimi i dyshemeve; Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave   

42   Shërbime  të arkitekturës, veçanërisht projektimi i projekteve të ndërtimit; Shërbimet të 

dizajnit për enterier të brendshëm; Shërbimet inxhinierie; Konsulentë në fushën e ruajtjes së 

energjisë; Planifikimi teknik i projektit   

 

 

 

(111)  28624 

(151)  18/03/2022 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1593 

(732)  Yongkang city jia kai industry and 

trade co. LTD 3rd floor, 133-15 zizheng 

road, economic development zone, yongkang 

city, jinhua city, zhejiang province, CN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Zinxhirë të sharrave; çekanë elektrik; makina saldimi, elektrike; mjete me kapje-

dore, përveç atyre me veprim - dore; kaçavida, elektrike; mjete për mprehjen e skajeve të 

skive, elektrike; makina për gravurë; Turjelë dore elektrike; makina prerëse; nxjerrës i 

gozhdëve, elektrik; kositëse    [makinë]; sharra [makina]   

8   Pajisje për çelësa[vegël dore]; punto[pjesë e veglave të dorës]; mjete kopshti, me 

veprim-dore;  vegla bujqësore, me veprim- dore; instrumente gërryese [instrumente dore]; 

anësore të armëve, përveç armëve të zjarrit; gërshërë të krasitjes; takëm tavoline [thika, 

pirunë dhe lugë]; doreza për vegla dore me veprim- dore; vegla dore, me veprim- dore; 

takëm *; doreza për thika   

9   Peshore; metër; aparate dhe instrumente matëse; topografët e nivelit; materiale për 

rrjetin elektrik [tela, kabllo]; ndërprerësit celulë [energji elektrike]; pajisje mbrojtëse për 

përdorim personal ndaj aksidenteve; pincë-hundësh; bateri, elektrike; aparate për kontroll 

nga distanca*; 
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(111)  29090 

(151)  06/07/2022 

(181)  24/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1597 

(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)  IBUDGET 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe.   

21   Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e 

shtreterve dhe tavolinave   

29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti 

dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte 

e drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.   

32   Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng 

frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin  epijeve freskuese   

 

 

 

(111)  29091 

(151)  06/07/2022 

(181)  24/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1598 

(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  RONDI 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, 

qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte 

e drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne 

klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta   
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(111)  30014 

(151)  01/12/2022 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1601 

(591)  Blu, Verdhe, Bardhe ,Roze, Gjelbër  

(732)  Vertigo Visual LLC Skopje 

Business registration no. 6025412 

 Skupi 3, no. 74, Skopje- Karposh, Karposh, 

Maqedoni e Veriut, MK 

(740)  Ardian Rexha, Avokat Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes Nr. 117, 

10000, Prishtine, Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik, i regjistruar; personazhe te animuara.   

16   Piktura te rivizatura; vizatime grafike.   

32   Pije jo alkoolike; ujë mineral dhe i gazuar.   

35   Shitje me shumice dhe pakice.   

42   Programe komjuterike si sherbim [SaaS].   

 

 

 

(111)  28511 

(151)  28/10/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1602 

(591)  E Kuqe, E Bardhë 

(732)  Mliječna Industrija d.o.o. Sarajevska 

bb, Gradačac, Bosna i Hercegovina , BH 

(740)  Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku 5/1, 

10000 Prishtine  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Krem kosi (produkt qumështi), djathi, kefir, kumis (pije qumështi), hirrë, 

qumësht, produkte, salcë kosi për djathë të freskët, fermente (qumështore) për qëllime 

kulinarie,.   

30   Jogurt i ngrirë   

32   Pije hirrë, qumësht bajame, qumësht kikiriku.   
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(111)  29408 

(151)  25/08/2022 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1603 

(732)  BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë, 

Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)  Clarus 

 
 

     

 
 

 

(511) 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.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28514 

(151)  01/11/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1605 

(591)  E Zezë, Ngjyr Ari, E Gjelbert e 

Mbyllur, E Bardhë 

(732)  Shemsi Gërgjaliu B.I Vushtrri/Rr,,Mic 

Sokoli, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   
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(111)  28515 

(151)  01/11/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1606 

(591)  E Zezë, Ngjyr hiri, E Kaltert e qelur 

E Kuqe, E Bardhë 

(732)  Shemsi Gërgjaliu B.I Vushtrri/Rr,,Mic 

Sokoli, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  30012 

(151)  01/12/2022 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1607 

(591)  Blu,Verdhe, Bardhe ,Magenta 

(300)  202000639  29/07/2020  MK 

(732)  Vertigo Visual LLC Skopje Skupi 3, 

no. 74, Skopje- Karposh, Karposh, Maqedoni 

e Veriut, MK 

(740)  Ardian Rexha, Avokat Deloitte 

Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes Nr. 117, 

10000, Prishtine, Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik, i regjistruar; personazhe te animuara.   

16   Piktura te rivizatura; vizatime grafike.   

35   Shitje me shumice dhe pakice.   

42   Programe komjuterike si sherbim [SaaS].   
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(111)  28512 

(151)  28/10/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1614 

(732)  MARALD S.p.a Via Monte Grappa 

n.7 24121 Bergamo Italy, IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  SONNY BONO 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta; çanta nga lëkura dhe imitimi i lëkurës;çanta doku;çanta plazhi;çanta prej 

rrjeti; kuleta;çanta udhëtimi;etketa nga lëkura; etiketa valixhesh nga lëkura; mbajtëse e 

etiketave te bagazhit (lekure); shirita per valixhe; çanta per ombrella; arka çelsash; arka 

tualeti te cilat shiten te zbrazëta ; bagazhe; bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; mbulesa 

ombrellash; mbulesa valixhesh; ombrella; çadra dielli; kuleta ; arka per kartela biznesi; arka 

per mbajtjen  e kartelave kreditore ( nga lëkura) ; arka muzikore ( bagazhe) ;çanta rrjeti per 

shoping; shirita shpatullash; valixhe; valixhe dokumentesh; çanta udhëtimi per veshje; 

çanta shpine; paketime sportive ( çanta) ; bartës veshjesh; çanta lekure; takëme udhëtimi; 

çanta per te gjitha qëllimet; çanta librash; çanta çelsash; çanta udhëtimi per kepuce; çanta 

supesh; çanta veglash te cilat shiten te zbrazta; valixhe; qese per mbajtjen e çelsave; çanta 

shkolle; çanta hobe per bartjen e foshnjeve; çanta shpine; këllëf pëlhure; mbajtës per veshje 

sporti; çanta atletike per te gjitha qëllimet; çanta per sport; çanta sportive me rrota per te 

gjitha qëllimet; kuleta qeqesh nga lëkura; kuleta pasaportash; arka dokumentesh; valixhe e 

vogël; shirita lekure; karroca; rrota per valixhe; çanta shpine; çanta shpine me rrota; arka 

per bartjen e veshjeve; kemishave dhe veshjeve.   

25   Veshje, veshje jo ujëlëshuese, veshje sporti;veshje nga imitimi i lëkurës;veshje 

lekure;veshje motoristesh;veshje çiklistesh;veshje per gjimnastike;fustane;togë;bandanë  

(shall qafe);kapela (veshje koke);bereta;veshje e brendshme;veshje e brendshme per 

absorbim te djersës;body ( veshje);mbajtëse rrobash (llastik);korset (veshje e 

brendshme);galloshe;kapela kafke;veshmbathje;veshmbathje atletike;çorape 

(geta);leotarde;çorape;kilota per veshje;brekë banje;fanella;kësula;kapote;mantel me 

kapuç;(veshje);brez ( si pjese e veshjes);çorape femrash;kollar (veshje);jelek grash;paje e 

fëmijëve te porsalindur- lajet;kostume banje;kapela;banje;kapela dushi;shirita dore 

(veshje);katrore xhepi;shalla;shalle qafe (kufje);pjese te epërme te çizmeve;xhaketa ( 

veshje);llastik çoapesh;gjëra xhaketash (veshje);bluzone;funde;kominoshe;kemishe 

nae;dorza 9 veshje);veshje e bere gati;veshje letre;veshje e thurur (veshje);dollakë (ngrohës 

këmbësh);triko sporti;artikuj trikotazi;pulovër;kufje (veshje) pelerina;maska 

gjumi;pantallone te shkurtera;funde te shkurtera;brekë boksierësh;brekë bebesh (veshje e 

brendshme);jelek;pantallona;papuçe;kufje veshësh ( veshje) gëzof me kapuç;tuta 

sportive;peliçe;supore këmishash;pizhame;mashneta;ponço;llastik çorapesh;llastik 

mbajtës;sutjn;sandale;sandale banje;sarisa;këllëfë këmbësh, qe nuk ngrohen me rrymë, 

esparto këpucëose sandale;papuçe banje;kostume;këpucë gjimnastike;këpucë plazhi;këpucë 

trajnimi;shalle;breza er veshje;taban te brendshëm;xhybe;zhupon;shirita 

pantallonash;gjysem çizme;shall i gjere per gra;kostue;xhepa per veshje;T-shirt ( këmisha) 

me mëngë te shkurta, fustane solemne;T-shirt (këmisha) me mëngë te gjata;pjese te epërme 

te veshmbathjeve;kombinime(veshje);uniforma;velenka (çizme shajaku);ballik ( veshje 
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koke);maje ( pjese te epërme) te kapelës;mbërtheska për shtrëngim (bashkangjitje) në 

këpucë sportive.   

 

 

 

(111)  28521 

(151)  04/11/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1620 

(732)  AHMET ACAR   Istoç Ticaret 

Merkezi Öksüzoğulları Plaza E1 Blok No:5 

K:1-4 Mahmutbey Bağcılar İstanbul 

TURKEY ÖMER MUHARREM ACAR   

Istoç Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza E1 

Blok No:5 K:1-4 Mahmutbey Bağcılar 

İstanbul TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe pajisje, të cilat operojnë me dorë; takëm për ngrënje; armë të 

ftohta, përveç armëve të zjarrit; brisqe.   

11   Pajisje dhe instalime të ndriçimit, ngrohjes, ftohjes, prodhimit të avullit, gatimit, 

zierjes, tharjes, ventilimit, furnizimit me ujë dhe nevoja sanitare   

20   Mobile, pasqyra, korniza për fotografi; kontejnerë, të cilat nuk janë nga metali, për 

magazinim apo transport; kocka (asht) të përpunuar ose i pa përpunuar, bri, kocka balene 

ose sedef; guaca; shkumë deti; qelibar i verdhë.   

21   Gjëra shtëpijake ose pajisje kuzhine dhe kontejnera; enë për zierje dhe pajisje për 

tavolina, përveq pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjera; furça, përveq furçave 

për ngjyra; materiale për krijimin e furçave; produkte për pastrim; xham i pa përpunuar ose 

gjysëm përpunuar, përveq xhamave të ndërtimit; enë qelqi, porcelan dhe produktet e dheut.   

35   Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës   

 

 

 

(111)  28522 

(151)  04/11/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1622 

(732)  Jetmir Balaj  Fshati Tërnje, komuna 

Suharekes , KS 

(740)  Jetmir Balaj  Fshati Tërnje, komuna e 

Suharekes 

 
 

(540)  THERMO FIX  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Adezivet (ngjitesit) per polisterol   
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2   Bojra, bojera kunder bllokimit, lustra, llake; reagjente lidhes dhe hollues per bojera; 

terpentina; preparete per mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gerryese; 

rreshira te paperpunuara natyrale; metale ne forme petash dhe pluhuri per piktore, dekorues, 

shtypes dhe artiste.   

17   Materiale izolimi; tabela dhe panelei izolimi prej stiropori; tabela dhe panele izolimi 

per ngrohjen e dyshemeve; material paketimi; material leshtupuese; plastike ne forme te 

shtrydhur per fabrikim te metejshem; polistiroli gjysme i perpunuar poroz. Materialet per 

paketim, mbushje dhe izolim; materialet qe perdoren perizolim nga temperature dhe zeri; 

shtresa izoluese per pikëtime.   

 

 

 

(111)  28523 

(151)  04/11/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1623 

(591)  e zeze, e verdhe, hiri e bardhe 

(732)  Jetmir Balaj  Fshati Tërnje, komuna e 

Suharekes, KS 

(740)  Jetmir Balaj  Fshati Tërnje, komuna e 

Suharekes 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Adezivet (ngjitesit) per polisterol   

2   Bojera, bojera kunder bllokimit, lustra, llake; reagjente lidhes dhe hollues per bojera; 

terpentina; preparate per mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gerryes; rreshira 

te paperpunuara natyrale; metale ne forme petash dhe pluhuri per piktore, dekorues, shtyper 

dhe artiste.   

17   Materiale izolimi;tabela dhe panele izolimi prej stiropori;tabela dhe panele izolimi per 

ngrohjen e dyshemeve; material paketimi; material leshtupuese; Plastike ne forme tes 

htrydhur per fabrikim te metejshem; polistiroli gjysme i perpunuar poroz. Materialet per 

paketim, mbushje dhe izolim; materialet qe perdoren perizolim nga temperature dhe zeri; 

shtresa izoluese per piketakime.   

 

 

 

(111)  29385 

(151)  25/08/2022 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1632 

(591)  Kaltërt, portokalli, e kuqe, e verdhë, e 

(540)   
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gjelbërt dhe rozë 

(732)  EMONA CENTER Sh.P.K 

Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13 

Vushtrri, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në kozmetikë; detergjente   

5   Produkte higjenike; pelena (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; pamuk për qellime 

farmaceutike; fasha adhezive; peceta (paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues 

antiseptik; detergjent për perdorim në mjekësi   

16   Qese për paketim, qese për hedhurina qofte nga letra apo plastika; qese për hedhurina 

dhe plastikë për amballazhim.   

 

 

 

(111)  29391 

(151)  25/08/2022 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1633 

(732)  EMONA CENTER Sh.P.K 

Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13 

Vushtrri, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  Effect 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në kozmetikë; detergjente   

5   Produkte higjenike; pelena (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; pamuk për qellime 

farmaceutike; fasha adhezive; peceta (paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues 

antiseptik; detergjent për perdorim në mjekësi   

16   Qese për paketim, qese për hedhurina qofte nga letra apo plastika; qese për hedhurina 

dhe plastikë për amballazhim   

 

 

 

(111)  28626 

(151)  18/03/2022 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1635 

(591)  E portokalltë, e zezë 

(540)   
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(732)  Amazon Technologies, Inc. 410 Terry 

Avenue North Seattle, Washington 98109 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes 

dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve; softuer kompjuteri i 

shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promocioni; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin 

dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për qëllime të krijimit të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të 

fokusuara në reklamime; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të 

sjelljeve të konsumatorëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin 

e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale 

dhe reklamimeve   

16   Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në 

natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për 

reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.   

35   Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe 

marketing të makinave të kërkimit; publikime të teksteve reklamuese; analiza të 

hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të 

reklamimeve dhe marketingut; krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e 

materialeve reklamuese që përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje; shërbime të blerjes së 

mediave dhe planifikimi, gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese 

përmes kohës së shfaqjes, hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së 

jashtme apo hapësirës dixhitale; reklamime në hapësira të jashtme; shërbime të reklamimit 

paguaj-për-klikim; përgatitje të prezantimeve audiovizuele që përdoren në reklamime; 

produksion, post-produksion, përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve 

reklamuese në formën e veprave kinematografike, atyre video dhe audio; ofrime të 

analitikës së të dhënave në natyren e grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të 

konsumatorëve dhe karakteristikave për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale; 

shërbime të agjencive të marrëdhënieve me publikun; marrje me qira dhe blerje për tjerët të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat; 

Reklamime dhe marketing; shërbime të agjencive të reklamimit; shërbime të reklamimit 

dixhital; shërbime të reklamimit online për tjerët; operime të tregjeve online për shitësit e 

mallrave dhe/apo shërbimeve; krijime të koncepteve të reklamimit në internet; produksione 

të materieve reklamuese dhe reklamave; konsulencë e menaxhimit të biznesit në lidhje me 

strategjinë, marketingun, shitjet, operimin, dizajnin e produkteve posaçërisht të 

specializuara në përdorimin e modeleve analitike dhe statistikre për të kuptuar dhe 
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parashikuar trended dhe veprimet e konsumatorëve, bizneseve dhe të tregjeve   

41   Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e 

reklamimit dhe marketingut   

42   Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin 

e reklamimeve për tjerët; softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer si një 

shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit; softuer si një shërbim (SAAS) 

për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu 

dhe promocioni; softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të 

konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer si një shërbim (SAAS) për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve; softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të 

teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime; softuer si një 

shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve; softuer online, i pa-

shkarkueshëm për blerjen e medias; softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe 

transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve   

 

 

 

(111)  28524 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1658 

(591)  E bardhe, e kuqe, e zeze, ngjyre ari, e 

verdhe 

(732)  ESSI SH.P.K  LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale; miell dhe 

produktet e dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret; 

Mjalta, melmesa; tharmi, pluhuri per pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salca (melmesat). 

Erezat, akulli.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtaris dhe pylltaris qe nuk jane perfshire ne 

klasat tjera; kafshet e gjalla; pemet dhe perimet e fresketa; farat, bimet dhe lulet natyrore; 

ushqimet per kafshe; malta.   
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(111)  28525 

(151)  04/11/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1667 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Media Invest SH.P.K. Zona 

Industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër 

shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); 

materialet plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç 

aparateve); materiale te vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; 

etiketa-bileta; fotografi; broshura; pamflete; libra komik; prospekte; pastër; banderolë 

(baner); materiale plastike për ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, 

çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta letre; plan projekte; diagrame; stilolapsa; 

pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit; kalendare; tabela informuese; mbajtese 

për qelësa; mbajtëse për lapsa; printime grafike; riprodhime grafike; vepra arti litografike   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; sherbime 

reklamuese të agjencise; shërbime publicitare të agjencisë; marketing me porosi postare; 

dhenie me qira e hapësirës reklamuese; dhënie me qira e kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit; prodhimi i filmave reklamues; dhënie me qira e billbordave/tabelave 

reklamuese;  këshillimi dhe trajnim profesional; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit 

publik; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; përpilimi i 

statistikave; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me 

publikun; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; dizajnim i 

materialeve reklamuese; përhapje e çështjeve reklamuese; riprodhimi i dokumenteve; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studim i tregut; 

shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; 

shërbime të shkurtimit të lajmeve; abonimi/caktimi i gazetave për të tjerët; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i 

sfilatave për qëllime promovuese; reklamimi në natyrë; prezantimi i mallrave në mediat e 
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komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; shërbime të marrëdhënieve me publikun; botimi 

i teksteve publicitare; dhënie me qira e materialit publicitare; reklamimi në radio; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; shkrime për qëllime reklamimi; shërbime për 

marketingun e synuar; shërbime telemarketingu; prodhimi i programeve teleshoping / 

prodhimi i programeve teleshoping; reklamat televizive; rishkrimi i komunikimeve 

[funksionet e zyrës]; shtypje; azhurnimi i materialit reklamues; azhurnimi dhe mirëmbajtja 

e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja e 

informacionit në regjistra; optimizimi i trafikut të faqeve në internet / optimizimi i trafikut 

të faqeve në internet;  indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese; 

përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare.   

38   Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese, 

përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim 

tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe 

audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; 

transmetimi audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; 

shërbimet e komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi 

me tekst; sherbime informimi të telekomunikimeve; dhëne me qira e modemave; shërbimet 

e agjencive të lajmeve; transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi 

satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve; 

transmetim i videove sipas kerkeses; sherbime te video konferencave.   

41   Sherbime te edukimit; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; 

organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe 

mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i 

teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave 

dhe  shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, 

revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; 

shërbime te përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online); organizim i konkurse te bukurise; 

prezantime kinematografike / prezantime teatrale filmike; dhënie me qira e aparateve 

kinematografike; regjistrime; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shpërndarje e 

filmit, përveç filmave reklamues sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, përmes 

shërbimeve video sipas kërkesës; regjistrime të shkurtera; shërbimet e studios filmike; 

organizimi i llotarive; organizimi i ballove; organizimi i shfaqjeve; organizimi i shfaqjeve 

të modës për qëllime argëtimi; fotografi; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; prezantimi i 

performancave të drejtpërdrejta; programe argëtuese në radio; prodhimi i programeve 

radiotelevizive;   shërbime në studio regjistrimi; shkrimi i skenarit; shkrime, përveç 

qëllimeve të reklamimit; dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve;  

interpretimi i gjuhës së shenjave; shkrimi i këngëve; dhënie me qira e regjistrimeve zanore; 

shërbime të inxhinierisë së zërit për ngjarje;   shërbimet e kampit sportiv; dhënie me qira e 

peizazheve skenike; titrim; organizim dhe udheheqje e simpoziumeve; shërbime mësimore / 

arsimore / shërbime udhëzuese;   argëtim televiziv; sigurimi i programeve televizive, jo të 

shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës / sigurimi i televizionit; programe, 

jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; prodhime teatrore; shërbime 
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të agjensisë së biletave [argëtim]; paraqitje e ngjarjeve sportive;  dhënie me qira e 

regjistruesve të videove;  dhënie me qira e videokamerave / dhënie me qira e kamerave; 

shërbime të redaktimit të videove për ngjarje; redaktimi i videove; dhënia me qira e 

videove; regjistrimi video; organizim dhe udheheqje e punëtorive [trajnim]; shkrim i 

teksteve.    

 

 

 

(111)  29409 

(151)  25/08/2022 

(181)  07/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1680 

(732)  BARILEVA REISEN SH.P.K. 

BARILEVË P.N-PRISHTINË, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  BARILEVA REISEN  

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  30026 

(151)  07/12/2022 

(181)  07/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1683 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d’Asnières 92110 Clichy, FRANCE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  INTENSITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Instrumentet e shkrimit dhe mbushjet e tyre [instrumentet e shkrimit]; stilolapsa; 

stilolapsa me pika; stilolapsa korrigjimi; stilolapsa me roler xhel; stilolapsa fontanë; bojëra 

për të shkruar; fishekë për mbushje me top; mbushje boje stilolapsi; mbushje stilolapsi me 

pika; markerë me ngjyra; instrumente vizatimi dhe mbushje të tyre; stilolapsa për vizatim; 

bojë vizatimi; ngjyra; lapsa; lapsa me ngjyra; markera; stilolapsa marker, marker për 

theksim, markerë me ngjyra.   

 

 

 

(111)  28846 

(151)  07/04/2022 

(181)  08/10/2030 

(540)  Bixby 
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(210)  KS/M/ 2020/1687 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Robotët që ndihmojnë në punët e përditshme për qëllime shtepiake; fshesa 

robotike; makina për larjën e enëve për qëllime shtëpiake; kondensator ajri; lavatriçe për 

qëllime shtëpiake; fshesa elektrike; qese për fshesa elektrike.   

9   Ekrane per emitimin e diodave të dritës (LED); kufje për realitetin virtual; disqe  USB të 

zbrazëta; kartela memorie të zbrazëta; routerët e rrjetit; mbyllës dixhital të dyerve; panele 

për shfaqjen e sinjalistikës dixhitale; gjysmëpërçues; karikues baterish për telefonë 

portabël, kompjuterë tablet dhe kompjuterë portabël; videoprojektorë; set-top kuti; orë 

inteligjente; disqet në gjendje të ngurtë; telefona inteligjentë; mbulesa mbrojtëse për 

telefona të mençur; altoparlantë të zërit; komponentët elektronikë të zërit, përkatësisht, 

sistemet rrethuese të zërit; kompjutera që vishen në formën e orëve inteligjente dhe syzeve 

inteligjente; sensorë elektrikë; gjurmues të veprimtarisë që vishen; bateri elektrike të 

rikarikueshme; kamera; kompjuterë; monitorë kompjuteri; aplikacione të programeve 

kompjuterikë, të shkarkueshëm; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera tablet; 

televizione; kufje; sythat e veshëve; kompjuterë portabël; telefonat mobil.   

11   Llamba LED; Poqet e llambave LED; Aparate për administrimin e rrobave elektrike në 

natyrën e avulloreve të rrobave për qëllime shtëpiake; makina elektrike për administrimin e 

rrobave për tharjen e rrobave për qëllime shtëpiake; furra elektrike për gatim; largues te 

lageshtisë (dehumidifikues) për përdorim shtëpiak; pastrues ajri; filtra për pastruesit e ajrit; 

ventilator elektrik; kondicionerë; frigoriferë elektrikë; furra elektrike; tharëse rrobash 

elektrike; furrat me mikrovalë; aparate për gatim, përkatësisht tavolina gatimi; aparate dhe 

instalime gatimi.   

14   Qaforet; stoli, në veçanti unaza; orë dore; orë; shirita ore; pjesë dhe pajisje për orë; 

rripa ore; orë dhe orë muri elektronike; orët e kontrollit (orët master); stoli, ne veçanti, 

bylyzykët.   

35   Sigurimi i informacionit në lidhje me produktet përmes rrjeteve telekomunikuese për 

qëllime reklamimi dhe shitjesh; agjencitë tregtare dhe të informacionit të biznesit; 

organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, 

promovuese dhe reklamuese; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të porositjes on-line; shërbimet e 

sekretarisë duke përdorur softuerin e programit të inteligjencës artificiale; shërbime 

rikthimi për të dhënat në internet; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë aparate 

dhe instrumente elektrike audio dhe vizuale; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë 

makina dhe mjete telekomunikuese; sigurimi i informacionit të drejtorisë telefonike; 

shërbimet e përgjigjes telefonike dhe trajtimi i mesazheve; sigurimi i informacionit dhe 

këshillave për konsumatorët në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe gjërave që do të 

blihen; shërbime sekretarie duke përdorur “chatbot’’; reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime të dyqaneve me pakicë që shfaqin kompjutera; shërbime të 

dyqaneve me pakicë të pajisjeve periferike dhe aksesorëve kompjuterikë; kërkimi i të 
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dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët.   

38   Sigurimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet global kompjuterik; transmetimi simultant i 

televizionit përmes rrjeteve globale të komunikimit, internetit dhe rrjeteve pa tel; 

komunikimet përmes rrjeteve shumëkombëshe telekomunikuese; transmetimi i të dhënave; 

transmetim radio; shërbime këshilluese dhe konsultuese në lidhje me komunikimet pa tela 

dhe pajisjet e komunikimit pa tela; marrja me qira e makinave dhe aparateve të 

komunikimit pa tel; dhoma bisede virtuale të krijuara përmes mesazheve me tekst; 

transmetimi i të dhënave/zërit dhe imazheve nga sateliti për shërbimin e informacionit për 

blerje; transmetimi, prezantimi dhe marrja e imazheve, tekstit dhe të dhënave audio, video, 

aktive dhe lëvizëse në kohë reale; shërbime interaktive të videoteksit; sigurimi i dhomave të 

bisedave në internet; sigurimi dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve 

telekomunikuese; shërbime të postës zanore; shërbime telefonike të aktivizuara me zë; 

ofrimi i shërbimeve të bisedës zanore; shërbime të transmetimit në internet; transmetimi 

elektronik i zërit, imazheve dhe të dhënave dhe informacioneve të tjera të të gjitha llojeve 

përmes internetit; marrja me qira e pajisjeve telekomunikuese; shërbimi i tabeles 

elektronike të buletinit (shërbime telekomunikuese); transmetimi elektronik i të dhënave; 

shërbime të mesazheve me tekst; transmetimi televiziv; marrja me qira e sistemeve të 

komunikimit; shërbime video konferencë.   

 

 

 

(111)  28526 

(151)  04/11/2021 

(181)  12/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1698 

(732)  Yigit Aydogar Unter den Ulmen 124 

47137 Duisburg Germany, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  VERSAGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; Pije joalkoolike   

 

 

 

(111)  28722 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1707 

(732)  “VLLEZERIT ASLLANI” SH.P.K.  

Rr. Malush Kosova, Prishinë, KS 

(740)  Berat Bequku – Perfaqesus i autorizuar 

Rr. Fehmi e Xheve Lladrovci, Drenas 

 
 

(540)  VLLEZERIT ASLLANI  

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të 
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ngrohjes dhe mbulimi; shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i 

ndërtesave; Ndërtimi i rrugëve; shërbimet e elektricistëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

ngrohëse; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit. 

(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore, punime suvatimi, instalime elektrike, 

punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve, punime për veshjen e dyshemeve dhe 

mureve , ndërtimi i rrugëve dhe autostradave, instalime të tjera ndërtimore, punimet e 

kulmit (çatisë), punime montimi nga druri dhe materiale të tjera, zhvillimi i projekteve të 

ndërtimit, testi i shpuarjes dhe shpuarja, ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil 

p.k.t., prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metalit, punime për veshjen e dyshemeve dhe 

mureve).   

 

 

 

(111)  28723 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1708 

(732)  “VLLEZERIT ASLLANI” SH.P.K.  

Rr. Malush Kosova, Prishinë, KS 

(740)  Berat Bequku – Perfaqesus i autorizuar 

Rr. Fehmi e Xheve Lladrovci, Drenas 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të 

ngrohjes dhe mbulimi; shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i 

ndërtesave; Ndërtimi i rrugëve; shërbimet e elektricistëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

ngrohëse; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i shërbimeve në vendet e ndërtimit. 

(Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore, punime suvatimi, instalime elektrike, 

punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve, ndërtimi i rrugëve dhe autostradave, 

instalime të tjera ndërtimore, punimet e kulmit (çatisë), punime montimi nga druri dhe 

materiale të tjera, zhvillimi i projekteve të ndërtimit , testi i shpuarjes dhe shpuarja, 

ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t., prodhimi i dyerve dhe dritareve prej 

metalit , punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve ).   

 

 

 

(111)  28724 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1709 

(540)  WINTECH 
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(732)  KLEA SHPK Rr. “Jasharajve” , 

Gllogoc, KS 

 
 

 

 

(511) 6   Metale të përbashkëta dhe lidhjet e tyre; alumini; material për ndertimin e 

ndërtesave, transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; përpunimin e metalit; kabell elektrik 

dhe telat për lidhje të metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te brendshem; tubacion dhe tuba 

te metalit; ruajtja; dyer të blinduara prej metali / dyer të blinduara prej metali;shirita prej 

metali për qëllime lidhëse / mbështjellës ose lidhësa metali;trarëve prej metali / trarëve prej 

metali;   

21   Xham i papërpunuar ose gjysëm i punuar (saktësisht xham që përdoret për ndertesa) 

qelq.   

37   Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i 

shërbimeve në vendet e ndërtimit   

 

 

 

(111)  28725 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1710 

(732)  KLEA SHPK Rr. “Jasharajve” , 

Gllogoc, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të përbashkëta dhe lidhjet e tyre; alumini; material për ndertimin e 

ndërtesave, transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; përpunimin e metalit; kabell elektrik 

dhe telat për lidhje të metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te brendshem; tubacion dhe tuba 

te metalit; ruajtja; dyer të blinduara prej metali / dyer të blinduara prej metali;shirita prej 

metali për qëllime lidhëse / mbështjellës ose lidhësa metali;trarëve prej metali / trarëve prej 

metali   

21   Xham i papërpunuar ose gjysëm i punuar (saktësisht xham që përdoret për ndertesa) 

qelq.   

37   Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave;instalimi i dyerve dhe dritareve;instalimi i 

shërbimeve në vendet e ndërtimit   

 

 

 

(111)  28597 

(151)  17/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1711 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë 

(732)  "3B PROJECT" SH.P.K.   Koretin p.n. 

Kamenicë, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për 

ndërtimtari; asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike; 

monumentet jo metalike   

37   Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që kanë të bëjnë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë; shërbime të projektimit; konsulencë teknike, shërbimet e bazës së 

të dhënave duke përfshirë informacionin e rrjetit dhe të programeve; shërbimet 

inxhinierike; dhënia e mendimit të ekspertit   

 

 

 

(111)  28598 

(151)  17/03/2022 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1712 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  "DARDASIG" SH.P.K.   Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës.    

36   Sigurimet; çështjet financiare dhe monetare, çështjet e patundshmërive.    

 

 

 

(111)  28815 

(151)  01/04/2022 

(181)  16/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1719 

(591)  E verdhe, e kaltert 

(732)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti, KS 

(540)  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

466 

 

(740)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj industrijal dhe yndyrë, dyll;lubrifikant;gaz;metan;derivate;komponente për 

grumbullim, njomë dhe lidhje të pluhurit;derivate dhe materje për ndriqim;çirinj dhe fitil 

për ndriqim.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.   

39   Magazinimi, deponimi, trajtimi dhe transportimi i mallrave;inspektimi i 

automjeteve;inspektimi i kontejnerëve.   

 

 

 

(111)  28816 

(151)  01/04/2022 

(181)  16/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1720 

(732)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti, KS 

(740)  Dashnim Miftari Veda -2-Petroll 

SH.P.K. Rr. 4 Korriku, Viti 
 

 
 

(540)  VEDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj industrijal dhe yndyrë, dyll;lubrifikant;gaz;metan;derivate;komponente për 

grumbullim, njomë dhe lidhje të pluhurit;derivate dhe materje për ndriqim;çirinj dhe fitil 

për ndriqim.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.   

39   Magazinimi, deponimi, trajtimi dhe transportimi i mallrave;inspektimi i 

automjeteve;inspektimi i kontejnerëve.   

 

 

 

(111)  28527 

(151)  04/11/2021 

(181)  19/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1723 

(300)  35336  14/10/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(540)  WE IQOS 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  28528 

(151)  04/11/2021 

(181)  19/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1724 

(300)  35337  14/10/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  I IQOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 
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elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

   

 

 

(111)  28625 

(151)  18/03/2022 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1753 

(732)  Yiwu TangFashion Garment Co.,Ltd. 

No.22 LONGGANG ROAD STREET 2 

YIWU CITY,ZHEJIANG 

CHINA 322000, CN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Artikuj argjendarie; kuti për artikuj të argjendarisë; byzylykë [argjendari]; unaza 

[argjendari]; vathë; gjerdan [argjendari]; orë dore; unaza çelësash [unaza të veçanta me 

xhingla ose me zinxhir dekorativ]; karficë zbukurimi [argjendari]; aksesor argjendarie.   

25   Veshje; komplet i veshjeve [veshje];  veshje të brendshme; kapela; këpucë; çorapë 

triko; dorashka[veshje]; shalle; rroba banje; breza; brekë   

35   Reklamim; reklamimi online ( në internet) në rrjete kompjuterik; promovimi i shitjeve 

për të tjerët; konsulentë për menaxhim të personelit; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; agjenci për import-eksport; ofrim tregu online (në internet) për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; asistencë për menaxhim bizneseve; 

shërbimet e sekretarie. 

   

 

 

 

(111)  28529 

(151)  04/11/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1759 

(591)  E kaltër, vjollcë dhe portokalli. 

(300)  88921647  18/05/2020  US 

(732)  Akebia Therapeutics, Inc. 245 First 

(540)   
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Street, Suite 1100, Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe përgatitje [preparations] për trajtimin e 

anemisë;farmaceutikë për trajtimin e anemisë.   

 

 

 

(111)  28530 

(151)  04/11/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1764 

(732)  Mistwalker Corporation 711 Kapiolani 

Blvd., Suite 1000, Honolulu, HI 96813,  

United States, US 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  FANTASIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për lojra kompjuterike për përdorim në telefon mobil dhe celularë; 

Program kompjuterik i lojërave elektronikë të shkarkueshëm për përdorim në telefon mobil 

dhe celularë, kompjuterë dore dhe kompjuterë personalë.   

41   Shërbime argëtimi, përkatësisht, sigurimi i ofrimit për përdorimit të përkohshëm të 

lojërave kompjuterike që nuk shkarkohen.   

 

 

 

(111)  30064 

(151)  12/12/2022 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1769 

(300)  40-2020-0143886  07/08/2020  KR 

(732)  Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, 

Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 

, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)   
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"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë 

 
 

(511) 32   Pije me bazë frutash; koncentrate për përgaditjën e pijeve të frutave; lëng i trash 

frutash; koncentrate për përgaditjën e lëngjeve të trasha frutash; birra; birrë nga lëvoret; 

ekstrakte nga kulpëri për përgaditjen e birrës; esenca për përgaditjën e pijeve jo-alkoolike, 

jo në natyrën e vajërave esenciale; pije të gazuara, jo alkoolike; shurupe për përgaditjën e 

pijeve jo-alkoolike; ujë të pijshëm në shishe; ujë soda; pije sportive; ujë për pije; ekstrakte 

frutash jo alkoolike të cilat përdoren në preparate të pijeve; shurupe për pije; lëngje të 

trasha nga perimet në natyrën e pijeve; pije të lehta; ujëra minerale të gazuara; ujë të 

gazuar. 

   

 

 

 

(111)  28776 

(151)  30/03/2022 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1774 

(300)  081712  12/10/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino  California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  MAGSAFE 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Bagazhe; valixhe; portbagazh; çanta mbartëse për të gjitha-qëllimet; çanta 

shpine; çanta sporti dhe atletike; çanta plazhi; çantë për libra; çantë kampimi; çanta veshje; 

çanta pazari; çantë shkolle; çantë ngarkese; çantë bartëse; kuti atashe; çanta; çanta dore; 

kuleta; çantë e thellë, toaleti, kozmetike dhe mbajtës buzëkuqi të shitura bosh; çanta 

kozmetike të shitura bosh; kasa për kartat e biznesit; kasa dhe mbajtëse të kartelave të 

thirrjes; kasa për kredit kartelat; kasa për dokumente; mbajtës për çelsa; rripa lëkure   

 

 

 

(111)  29496 

(151)  09/09/2022 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1775 

(591)  E kuqe (pantone 2034), e kaltër 

(pantone 295), e gjelbërt mint (pantone 566), 

dhe të verdhë (pantone 1205).  

(300)  4083557  10/09/2020  ES 

(732)  Almirall, S.A.  Ronda General Mitre, 

151 08022 Barcelona, Spain, ES 

(540)   
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate farmaceutike për trajtimin e kushteve të lëkurës 

parakanceroze dhe kanceroze të rrjedhura nga keratinocitet   

16   Materiale të shtypura, përkatësisht, broshura, revista, zhurnale, manuale udhëzimesh 

dhe raporte në fushat e sëmundjeve dhe çrregullimeve dermatologjike, dhe përdorimi i 

pajisjeve mjekësore për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve dermatologjike   

41   Shërbime arsimore, përkatësisht, trajnim dhe mësimdhënie mjekësore; ofrimi i klasave, 

punëtorive, seminareve dhe konferencave edukative në fushat e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve dermatologjike, dhe përdorimi i pajisjeve mjekësore që kanë të bëjnë me to; 

ofrimi i një faqe në internet që përmban regjistrime video të pa-shkarkueshme në internet 

që shfaqin informacione të kujdesit shëndetësor   

42   Shërbime farmaceutike për hulumtim dhe zhvillim   

44   Ofrimi i informacionit mjekësor; këshillim shëndetësor; shërbimet e telemjekësisë   

 

 

 

(111)  28531 

(151)  04/11/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1777 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Fisnik Sadiki Ul. 102 br. 7, 1200 

Tetovo, R.S. Makedonija Kasam Kasami 

Ul. Koruska 10, 1200 Tetovo, R.S., MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, kompot, 

ajvar; vezë, qumsht dhe prodhime qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithrat, buk, brume për ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm 

(maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

32   Birrë; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Reklamim; udhëheqje punësh; administrim punësh;  fuksione zyre, shërbime të shitejs 

me shumicë dhe pakicë të pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe ziera dhe 

perimeve; zhelesë, reçeleve, kompoteve, ajvarit, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të 

qumshtit; yndyrnave dhe vajrave ushqimore, kafes, çait, kakaos, sheqerit, orizit, tapiokës, 

sagos, zëvendësuesve të kafes; miellit dhe prodhimeve nga drithrat, bukës, brrumeve për 

ëmbëlsira dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës, tharmit (majas), pluhurit për pjekje, 

kripës, mustardës, uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit, birrës, ujrave mineral 
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dhe ujrave të gazuar dhe pijeve të tjera joalkoolike; pijeve nga frutat, dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupit dhe preparateve për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  28532 

(151)  04/11/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1778 

(591)  Roze, e kuqe, e bardhë e zezë 

(732)  Fisnik Sadiki Ul. 102 br. 7, 1200 

Tetovo, R.S. Makedonija Kasam Kasami 

Ul. Koruska 10, 1200 Tetovo, R.S. 

Makedonija, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, kompot, 

ajvar; vezë, qumsht dhe prodhime qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithrat, buk, brume për ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm 

(maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

32   Birrë; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

35   Reklamim; udhëheqje punësh; administrim punësh;  fuksione zyre, shërbime të shitejs 

me shumicë dhe pakicë të pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe ziera dhe 

perimeve; zhelesë, reçeleve, kompoteve, ajvarit, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të 

qumshtit; yndyrnave dhe vajrave ushqimore, kafes, çait, kakaos, sheqerit, orizit, tapiokës, 

sagos, zëvendësuesve të kafes; miellit dhe prodhimeve nga drithrat, bukës, brrumeve për 

ëmbëlsira dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës, tharmit (majas), pluhurit për pjekje, 

kripës, mustardës, uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit, birrës, ujrave mineral 

dhe ujrave të gazuar dhe pijeve të tjera joalkoolike; pijeve nga frutat, dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupit dhe preparateve për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  29459 

(151)  01/09/2022 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1780 

(591)  E gjelbert, zi, bardhe 

(732)  Burim Mahmuti Online SH.P.K Isa 

Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS 

 
 

(540)   
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(511) 39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  28533 

(151)  04/11/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1783 

(732)  Ermal Sadiku LINK PLUS IT SH.P.K. 

 Rr. Pashko Vasa, nr.46, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  LINK PLUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura 

dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e 

semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

474 

 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;  

Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe 

telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; 

Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film 

kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe 

video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh; 

Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje 

muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra 

kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar; 

Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter; 

Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me 

monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera; 

Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat 

memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike]; 

Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; 

Lente optike; Kompjutera tabletë;    

42   përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen 

me: analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e 

pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që 

ndërmarrin vlerësime, masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe 

teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike 

për sigurimin e të dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për 

zbulimin e aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin 

elektronik të identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit 

përmes internetit, Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të 

planifikimit arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni 

industrial, hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, 

dizajni i paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 

Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 

faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 
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fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit. 

   

 

 

(111)  28534 

(151)  04/11/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1784 

(591)  Kuqe, Bardhë, Zezë 

(732)  Ermal Sadiku LINK PLUS IT SH.P.K. 

 Rr. Pashko Vasa, nr.46, Prishtinë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

 Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura 

dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e 

semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;  

Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe 
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telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; 

Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film 

kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe 

video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh; 

Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje 

muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra 

kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar; 

Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter; 

Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me 

monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera; 

Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat 

memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike]; 

Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; 

Lente optike; Kompjutera tabletë;    

42    Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me: analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale;hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që ndërmarrin vlerësime, 

masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë 

konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të 

dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së 

virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të 

identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit, 

Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të planifikimit 

arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni industrial, 

hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, dizajni i 

paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 

Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 

faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 

fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit.   
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(111)  28535 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1785 

(300)  30 2020 009 309   04/05/2020  DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETTLER COACH 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28536 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1786 

(300)  30 2020 009 305  04/05/2020  DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETTLER ERGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 
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cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28537 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1787 

(300)  30 2020 009 306  04/05/2020  DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETTLER GIRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28538 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1788 

(300)  30 2020 009 307.4/28  04/05/2020  

DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETTLER GOLF 
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(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28539 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1789 

(300)  30 2020 009 308  04/05/2020  DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KETTLER TRACK 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28540 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1790 

(300)  30 2020 009 303.1/28  04/05/2020  

DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

(540)  SKYLON 
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Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]   

 

 

 

(111)  28579 

(151)  10/12/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1791 

(300)  30 2020 009 301   04/05/2020  DE 

(732)  Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 

Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UNIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisjet sportive, pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding), gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore, pajisjet e stërvitjes rezistuese, ergometra, cross trajnerë(pajisje 

stërvitës), pajisje me shirit  për ushtrime fizike, të gjitha mallrat e lartpërmendura 

ekskluzivisht për qëllime rehabilitimi mjekësor   

28   Makina ushtruese; pajisjet për ushtrime trupore(bodybuilding); Gjimnastikë dhe 

pajisjet e gjimnastikore; Biçikleta stërvitëse rezistuese; Biçikleta stërvitëse, ergometra, 

cross trajnerë(pajisje stërvitës), makina ushtruese me tërheqje dhe pajisje me shirit  për 

ushtrime fizike [jo për qëllime mjekësore]   

38   Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video në lidhje me fitnesin fizikë; 

Transmetimi në internet i materialeve audio dhe video me përmbajtje të kurseve, trajnime 

dhe udhëzime për fitnesin fizikë   

 

 

 

(111)  28542 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1798 

(540)   
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(591)  Ngjyrë roze: pantone "184 C" dhe 

ngjyrë e zezë: pantone "Black C" 

(732)  NEOSANTÉ HEALTH SOLUTIONS, 

S.A RUA DR. ANTÓNIO DIAS 

PINHEIRO, Nº 370, 2750-294 CASCAIS, 

PORTUGAL, PT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitjet (preparate) ushqyese për njerëzit; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore 

anti-oksiduese; Shtesa ushqimore me qëllim mjekësor; Shtesa nutricionale; Shtesa 

ushqimore; Shtesa dietike për foshnje; Shtesa ushqimore (nutricionale); Shtesa dietike dhe 

ushqyese, Shtesa dietike për njerëzit.   

 

 

 

(111)  28543 

(151)  04/11/2021 

(181)  02/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1799 

(591)  E Gjelbert e Mbyllur, Ngjyr Portokalli 

(732)  PRO-TERM SHPK Gjilan rr,,Medelin 

Ollbrajt nr 135, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  28832 

(151)  01/04/2022 

(181)  03/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1800 

(591)  kafe 

(300)  z-202070487  13/05/2020  SI 

(540)   
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(732)  Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana 

SI (Slovenia), SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; gjell, xhemëra, komposte; vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra ushqyese dhe yndyrëra; arrorë të përpunuar, arrorë të ëmbëlsuar; 

arrorë pikantë; bishtajore dhe farëra të procesuara; qiqra të përpunuara;  thjerëza të 

përpunuara; fara liri të përpunuara; fara kungulli të përkunuara; fara susami të përpunuara; 

sojë të përpunuar.     

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe pregatitje të punuar 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, sos (kondiment), djegësime; akull; kuinoa e 

përpunuar; kokrra (drithëra) të përpunuara; kamut i përpunuar; heljda (hikrra) e përpunuar; 

qull hikërror i përpunuar; elb i përpunuar; bollgur i përpunuar; qull meli i përpunuar; 

përzierje mielli me kokrra të vjetra; miell i zi gruri; miell integral gruri; miell kokrrash 

integrale; miell nga hikrrat; thekon nga kuinoa; thekon nga bollguri; thekon musli; thekon 

nga elbi; thekon nga mielli integral i grurit; thekon nga mielli inetgral i thekrës; misër, i 

bluar; misër, i pjekur; misër, qull (i zier); ushqime misri; thekon misri; hominy grits; thekon 

drithërash; kus-kus (miell semolina); fara liri për konsum  njherëzor; miell; musli; elb i 

qeruar; tërshërë e qeruar; tërshërë; bollgur; bollgur me bazë qumështi, për ushqim; miell 

tërshëre; pjekurina të dyfishta; grickime të bazuara në oriz; grickalica të bazuara në 

drithëra; produkte nga drithërat; embrion gruri për konsum të njerëzve; miell gruri; miell 

nga semolina; miell soje; tapioka; miell nga tapioka; pasta; ushqime të pregatitura me bazë 

makaronash; brumëra nga kokrrat e sojës   

31   Produkte dhe kokrra (farëra) agrokulturale, hortikulturale, nga mali të cilat nuk 

përfshihen në klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë natyrore; ushqime për 

kafshë, malt; qiqrra të papërpunuara; thjerëza të papërpunuara; fara liri të papërpunuara; 

farëra të papërpunuara; fara të drithërave të papërpunuara; fara luledielli të papërpunuara; 

susam për ushqim i papërpunuar; fara për mbjellje; fara luledielli; kuinoa e papërpunuar; 

spelt i papërpunuar; kamut i papërpunuar; heljda e papërpunuar; qull heljde i papërpunuar; 

elb i papërpunuar; tërshërë e papërpunuar; mel i papërpunuar; bishtaja dhe farëra të 

papërpunuara.    

 

 

 

(111)  28544 

(151)  04/11/2021 

(181)  03/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1801 

(540)   
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(591)  e gjelbërt dhe kafe 

(300)  z-202070488  13/05/2020  SI 

(732)  Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana 

SI (Slovenia), SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; gjell, xhemëra, komposte; vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra ushqyese dhe yndyrëra; arrorë të përpunuar, arrorë të ëmbëlsuar; 

arrorë pikantë; bishtajore dhe farëra të procesuara; qiqra të përpunuara;  thjerëza të 

përpunuara; fara liri të përpunuara; fara kungulli të përkunuara; fara susami të përpunuara; 

sojë të përpunuar   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe pregatitje të punuar 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, sos (kondiment), djegësime; akull; kuinoa e 

përpunuar; kokrra (drithëra) të përpunuara; kamut i përpunuar; heljda (hikrra) e përpunuar; 

qull hikërror i përpunuar; elb i përpunuar; bollgur i përpunuar; qull meli i përpunuar; 

përzierje mielli me kokrra të vjetra; miell i zi gruri; miell integral gruri; miell kokrrash 

integrale; miell nga hikrrat; thekon nga kuinoa; thekon nga bollguri; thekon musli; thekon 

nga elbi; thekon nga mielli integral i grurit; thekon nga mielli inetgral i thekrës; misër, i 

bluar; misër, i pjekur; misër, qull (i zier); ushqime misri; thekon misri; hominy grits; thekon 

drithërash; kus-kus (miell semolina); fara liri për konsum  njherëzor; miell; musli; elb i 

qeruar; tërshërë e qeruar; tërshërë; bollgur; bollgur me bazë qumështi, për ushqim; miell 

tërshëre; pjekurina të dyfishta; grickime të bazuara në oriz; grickalica të bazuara në 

drithëra; produkte nga drithërat; embrion gruri për konsum të njerëzve; miell gruri; miell 

nga semolina; miell soje; tapioka; miell nga tapioka; pasta; ushqime të pregatitura me bazë 

makaronash; brumëra nga kokrrat e sojës.   

31   Produkte dhe kokrra (farëra) agrokulturale, hortikulturale, nga mali të cilat nuk 

përfshihen në klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë natyrore; ushqime për 

kafshë, malt; qiqrra të papërpunuara; thjerëza të papërpunuara; fara liri të papërpunuara; 

farëra të papërpunuara; fara të drithërave të papërpunuara; fara luledielli të papërpunuara; 

susam për ushqim i papërpunuar; kuinoa e papërpunuar; spelt i papërpunuar; kamut i 

papërpunuar; heljda e papërpunuar; qull heljde i papërpunuar; elb i papërpunuar; tërshërë e 

papërpunuar; mel i papërpunuar; bishtaja dhe farëra të papërpunuara.  

   

 

 

(111)  28600 

(151)  17/03/2022 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1825 

(591)  Bardhë e zi 

(540)   
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(732)  “Publico Group” sh.p.k,  Prishtinë, 

Muharrem Fejza, Kompleksi Hyjnesha, Kati 

Suteren Nr, 1, KS 

(740)  Albinë Kelmendi,  Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore 

dhe shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të 

diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive 

dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve, 

produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave 

elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike on-

line, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin 

digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej 

atyre që janë për qëllime reklamuese   

 

 

 

(111)  28595 

(151)  17/03/2022 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1826 

(591)  Gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  “GAMP” sh.p.k,  Prishtinë, Veternik, 

rruga Shkupi, p.n, KS 

(740)  Albin Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, korniza pikturash; mobile dhe tavolina prej plastike ose 

metali; errësuese të brendshme dritaresh; mallrat (e përfshira në klasën 20) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike; punime arti dhe objekte dekorative prej drurit, dyllit, llaçit ose plastikës, 

pllakëza për emër në derë, jo prej metali, thasë për ruajtjen e veshjeve, varëse setrash, tapa 

për shishe, pllakëza për varjen e çelësave; kapëse rrobash prej plastike; tabela ekspozimi 

dhe tabela të shenjave prej druri ose plastike; shtiza flamuri; kuti paketimi prej plastike; 

kontejnerë, jo prej metali, për karburant të lëngshëm   
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(111)  28594 

(151)  17/03/2022 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1827 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  Albinë Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n, KS 

(740)  Albina Kelmendi Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore 

dhe shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të 

diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive 

dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve, 

produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave 

elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike on-

line, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin 

digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej 

atyre që janë për qëllime reklamuese   

 

 

 

(111)  28593 

(151)  17/03/2022 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1828 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  Albinë Kelmendi,  Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n, KS 

(740)  Albinë Kelmendi,  Prishtinë, rruga 

Muharrem Fejza, kompleksi Hyjnesha, kati 

2, nr. 10 p.n 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili (të përfshira në klasën 24), duke përfshirë 

stofrat, imitimet e lëkurës prej tekstili, stofra prej tekstilit të pathurur, perde, pëlhura liri për 

amvisëri, mbulesa liri për shtretër dhe tavolina; mbulesa shtrati prej letre; perde dushi prej 

tekstili ose plastike; mbulesat e shtretërvedhe të tavolinave, banderola, flamuj (jo prej 

letre); etiketa, duke përfshirë etika që ngjiten me hekur, prej tekstili, afishe tekstili, etiketa 
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që qepen; dekorime prej tekstili që varen në mur   

25   Rrobat, këpucët, mbulesat e kokës, duke përfshirë fanellatat, bluzat, pulovrat, xhupat 

me kapuç, streha kundër erës, përparëset, kapuçat, kapelat, rrip koke, mbërthyese, rripa 

(veshmbathje), çanta te belit për para, strehë kaskete kundër diellit; veshje sportive, 

mbathje sportive, këpucë dhe thumba futbolli, çizme skijimi; pajisje për këpucë kundër 

rrëshqitjes; korse; peceta foshnjash prej tekstili.  

   

 

 

(111)  29623 

(151)  22/09/2022 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1847 

(732)  NOVA BRANDS S.A. 24, avenue 

Emile Reuter L-2420 Luxembourg 

Luxembourg, LU 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NOVAMIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Prodhime farmaceutike dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast, materiale për fashim; materiale për plombim 

dhëmbësh dhe dyll dentar; dezinfektantë   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë,, sago, zëvendësues kafeje;miel dhe preparate të 

bëra nga cerealet (drithrat), bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull i ngrënshëm;mjaltë, melasë, 

maja (tharm), pluhur për pjekje;krip, mustardë;uthull, salca (pos derdhjeve të 

salatës);mëlmesa;akull për freskim;shufra cerealesh (drithrash);çokollate - shufra të 

mbështjellura.   

 

 

 

(111)  28545 

(151)  04/11/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1856 

(591)  E bardhë, e verdhe, e kalter, e e kuqe 

(732)  POMURSKE MLEKARNE d.d. 

Industrijska ulica 10 9000 Murska Sobota 

Slovenia, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Ajkë qumshti e tundur; Arra të ëmbëlsuara; Arra te aromatizuara; Lajthitë, të 

përgatitura; Masë kremoze për lyerje me bazë arrë; Albumen për qëllime të kuzhinës; 

Yndyrna të ngrënshme; Gjalpë kakao për ushqim; Krem Gjalpë; Reçele; Krem [produkte 

qumështi]; Qumësht; Xhelatinat për ushqim; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; 

Koumiss [pije qumështi]; Pije me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; Pije 

qumështi me kakao; Pije me aromë qumështi; Pije të bëra nga produktet e qumështit; Pije 

qumështi, te dominuara nga qumështit; Hirrë; Produkte qumështi; Marmelatë; Kikirikë, të 

përgatitur; Fruta të ruajtura në alkool; Prostokvasha [qumësht i thartuar]; Qumësht soje; 

Qumësht albumine; Qumështi i kondensuar; Qumësht kikiriku për qëllime te kuzhines; 

Qumësht bajame për qëllime te kuzhines; Qumësht orizi; Qumesht i avulluar; Pije me bazë 

qumështi kokosi; Pije me bazë qumështi bajame; Pije me bazë qumështi kikiriku   

30   Çokollatë; Pije me bazë çokollate me qumësht; Shkuma çokollate; Dekorime çokollatë 

për ëmbëlsira; Arra të veshura me çokollatë; Masë kremoze për lyerje me bazë çokollate; 

Masë kremoze çokollate për lyerje çokollate për përdorim në bukë; Masë kremoze 

çokollate për lyerje  që përmbajnë arra; Miell arrash; Brumë bajame; Aromatizues kafeje; 

Preparate aromatike për ushqim; Erëza; Biskota; Biskota me malt; Biskota me çokollatë; 

Ëmbëlsira; Waffles; vafer me çokollatë; Kuleç; Kakao; Pije me bazë kakao; Kafe; Kafe e 

pjekur; Preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; Ëmbëlsira; Karamele 

[sheqerka]; Preparate drithërash; Çikore [zëvendësim kafeje]; Marzipan; Marzipan me 

çokollatë; Erëza ne formë pluhuri; Kornfleiks; Kokoshka; Përgatitjet për ngurtesimin e 

kremit te rrahur; Akullore; Petulla; Ëmbëlsues natyralë; Erëza; Bukë xhenxhefili; Fondantët 

[ëmbëlsira]; Petit katërsh [ëmbëlsira]; Aromatizues, përveç vajrave esencial, për ëmbëlsira; 

Brum i rrahur ëmbëlsirash; Agjentë lidhës për akulloren; Drithëra për ushqim njerëzor; Pije 

kakao me qumësht; Pije kafeje me qumësht; Makarona [pasta]; Mjaltë; Pite; Petë; Simite; 

Puding; Praline; Tartat; Aromatizues të vaniljes për qëllime të kuzhinës; Pluhurat për 

prodhimin e akullores; Ëmbëlsira bajame; Ëmbëlsira kikirikësh; Aromatizues të ushqimit, 

përveç vajrave esenciale; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; Ushqim me bazë 

tërshëre; Thekon tërshëre; Shkop liker [ëmbëltore]; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë 

çokollatë; Kafe artificiale; Karamele; çips [produkte drithërash]; Chow-chow [erëza]; 

Ekstrakt malti për ushqim; Royal jelly; Xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; Muesli; Ëmbëlsira 

me oriz; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëltoreve]; Chutneys (erëza); Pije me bazë çaji; Ushqim 

rostiçeri me bazë drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Mbrojtja e kekut [ngrirje]; 

Shkuma për desert [ëmbëlsira]; Salcë frutash [salca]; Fara e linit për qëllime kuzhine 

[erëza]; Shufra drithërash me proteina të larta; Shufra drithërash dhe shufra energjie; Bare 

drithërash; Brumë ëmbëlsirash; Dekore ëmbëlsirash për torte; Puding orizi; Pulpë orizi për 

qëllime kuzhine; Letër ushqimore; Kremë embelsirash [lustër pasqyre]; Dulce de leche; 

Kube akulli.    

35   Shitja me shumicë, pakicë dhe shitje përmes internetit e mallrave Ajkë qumshti e 

tundur, Çokollatë, Pije me bazë çokollate me qumësht, Pije qumështi me aromë çokollate, 

Qumësht dhe produkte qumështi. 
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(111)  28546 

(151)  04/11/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1859 

(732)  CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. NO. 200 

ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG 

DISTRICT, CHONGQING 400014,  

CHINA, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DECAKILA 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Gozhda; pajisje metali për ndërtim; këmbana dere nga metali, jo elektrike; drynjë 

nga metali, ndryshe nga ato elektrike; çelësat nga metali; kasaforta [kuti të forta]; arkë e 

thatë për mjete nga metali; aliazhe të metaleve të zakonshme; kapëse nga metali për kabllo 

dhe tuba; valvola nga metali, përpos pjesëve të makinave; grykë nga metali; materiale 

ndërtimi nga metali; shkallë nga metali; tel çeliku; grepa [pajisje metalike]; vida prej 

metalit; pajisje të vogla prej metali; tela metali për saldim; vepra arti nga metalet e 

zakonshme.”   

7   “Makina bujqësore; makinë për kositje [makinë]; pompa ajrimi për akuarium; makina 

ekektrike për preprjen e flokëve; sharra [makina]; makina elektromekanike për përgaditjen 

e ushqimit; makina gjalpi; preprës mishi [makinë]; makinë për prerjen e bukës; makinë për 

trazim; makina për dërrmim; makina përzierëse; makineri e miellit; nxjerrës elektrik i 

lëngjëve; makinë paketimi për ushqim; makinë elektromekanike për përgaditjen e pijeve; 

makinë për gdhendje; makina elektrike për kuzhinë; makinë larëse [lavanderi]; makinë 

pastrimi-tharje; rulë rrugësh; ngritës [makinë]; vinça [aparate për ngritje dhe lartësim]; 

robot industrial; kokat shpuese [pjesë të makinave]; gërshërë elektrike; mjete të mbajtura 

me dorë, përveç veglave të dorës; shpues elektrik që mbahet me-dorë; vegla dore 

pneumatike, kryesisht makina pneumatike për bluarje, makina pneumatike për lustrim; 

lëmues pneumatike me rripa gërryes, çelësa pneumatikë, kaçavidë pneumatike, thumba 

pneumatik; armë pneumatike për thonjtë; mulli këndi; makina për spërkatje me bojë; armë 

llak për bojë; motorë, përveç atyre për automjete tokësore; gjeneratorë; pompa [pjesë të 

makinave, motorrëve apo motorrë]; valvula [pjesë të makinave]; mekanizma shtytës, të 

tjerë nga automjetet tokësore; mbyllës elektrikë për mbylljen e dyerve; hapës elektrik për 

dyer; hapës elektrik për dritare; mbyllës elektrik për dritare; makina elektrike dhe aparatura 

për pastrim; pastrues me presion të lartë; fshesë me korrent; pjesa shtesë të fshesës më 

vakum të cilan ndohmojne në shpërndarjen e parrfumeve dhe dezinfektuesve; pajisje 

pastrimi duke përdorur avullin; makinë elektrike dhe aparate për larjen me shampon të 

tepihave; brusha për fshesat e rrymës; lustrues elektrik për këpucë;   

8   Instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete kopshti që operohen me dorë; komplet 

manikiri; gërshërë mjekrre; vegla dore për kaçurrelat e flokëve; mjete për gdhendje [vegla 

dore]; gërshërë krasitje; shpatë; takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë]; vegla dore që 

operohen me dorë.”   

9   “Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; printer për përdorim me kompjuterët; 

ora të mençura (procesim i të dhënave); syze të mençura (procesim të dhënash); aplikacion 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

489 

 

softueri i shkarkueshëm për telefona mobilë; aparate për identifikimin e fytyrës; 

fotokopijues [fotografik, elektrostatik, termik]; aparate dhe instrumente matëse; peshore 

banjoje; matës [instrument matës]; ruter internet; interfonë; video telefon; dollapë për 

altoparlantë; aparate elektronike me video për mbikqyrje; takografë; aparate te;evizive; 

aparate për analizimin e ajrit; aparate dhe instrumente për mbikqyrje; lazerë, jo për 

përdorim medicinal; nivele [instrumente për përcaktimin horizontal]; instrumente për 

testimin e gazit; termometër, jo për përdorim medicinal; material për rrjetet elektrike [tela, 

kabllo]; video ekrane; aparate për kontrollimin nga distanca; prize elektrike; ndërprerës 

elektrik; ndërprerës qarku; senzorë; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; maksa mbrojtëse; doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve; veshje për 

mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; mbathje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; instalime elektrike për parandalimin e vjedhjes; brava 

elektrike; bravë dere që operohet me anë të gjurmëve biometrike të gishtave; alarme; 

detektor i tymit; sisteme të qasjes së kontrollit elektronik për dyert e ndërthurura; bateri 

elektrike; mbushës për bateri; furnizim me energji mobile, kryesisht bateritë e rimbushura.”   

10   “Aparate fizioterapie; aparate masazhi; aparate për matjen e shtypjes së gjakut; 

termometër për përdorim medicinal; glukometër; monitor për yndyrërat e trupit; meter 

kolesteroli; ndihmë për ndëgjim; jastëk soporifik për pagjumësi (insomnia); priza veshi 

[pajisje për mbrojtjen e eveshëve].”   

11   “Llamba elektrike; aparate dhe instalime ndriçimi; dritat për automjete; llamba 

mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit; aparate gatimi dhe instalime; enë kuzhine elektronike 

për gatim; toast buke; djegës gazi; tigan [pajisje gatimi]; sobë kuzhine [furrë]; autoklavë 

elektrike për gatim; ngrohës elektrik për shishet e ushqimit; aparat elektrik i kafës me filter; 

tigan i thellë elektrik; ibrikë elektrik; furrë mikrovalë [aparatë gatimi]; pajisje elektrike për 

përgaditjen e jogurtit; avullues elektrik për ushqim; aparat për ngrohjen dhe ftohjen për 

përgaditjen e pijeve të ngrohta dhe të ftohta; fryes ajri; makinë elektrike për përgaditjen e 

soja qumshtit; kapsula të thata kafeje për makinat elektrike të kafës; pajisje të ftohjes dhe 

instalime; pajisje frigoriferi dhe instalime; instalime të kondicionimit-të ajrit; dollap për 

frigorifer; makinë akulli dhe aparate; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; ventilatorë 

[kondicionues ajri]; ngrohës ajri; tharës ajri; sterlizues ajri; kondensator gazi, ndryshe nga 

pjesët e makinave; avullues pëlhure; lagështues; tharëse për flokë; tharëse elektrike për 

flokë; kapak nxjerrës për kuzhinë; aparate elektrike për ngrohje; çezmat; grykë çezme 

kundër-spërkatjes; fontanë; apratë për marrjen e ujit; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; 

instalime automatike për ujitje; instalimet e banjës; aparate sanitare dhe instalime; 

instalimet e pastrimit të ujit; aparate për filtrimin e ujit; aparate dezinfektuese; radioator 

elektrik; veshje me ngrohje elektrike.”   

21   “Kontenjerë për përdorim shtëpiak apo në kuzhinë;enë kuzhine;enë kuzhine jo-

elekrike;enë smalti dhe plastike për përdorim shtëpiak, kryesisht lavaman, tasa, pjata, ibrik 

dhe filxhana;enë qelqi për përdorim shtëpiak, kryesisht filxhanat, pjatat, ibrikë dhe 

kavanoz;enë porcelani për përdorim shtëpiak, kryesisht lavaman, tasa, pjata, ibrik, takëm, 

kavanoz, enë dhe tenxhere;qeramike për përdorim shtëpiak;enë për pirje;enë 

toaleti;spërkatës;raftet e tharjes për lavanderi;kovë për futjen e leckës së pastrimit;bidon për 

ujitje;shportë mbeturinash;brushë dhëmbësh, brushë dhëmbësh elektrike, konteiner I izoluar 

temrikisht për ushqim;kurther për insekte;instrumente pastrami që operohen me 

dorë;lecka;lesh xhami për pastrim.”   

35   Reklamim;reklamim online në rrjetin kompjuterik;ndihmë rreth menaxhimit të 
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biznesit;organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime komerciale apo 

reklamimi;administrimin tregtar të licencimit të mallërave dhe shëbimeve për të 

tjerët;shërbimet e agjencionit për import-eksport;promovimin e shitjeve për të 

tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e mallërave dhe shërbimeve për 

bizneset e tjera];këshillimin e personelit menaxhues; shërbimet administrative per rilokimin 

e bizneve; sistematizimi i informatave në databazat kompjuterike, shërbimin e dhënien me 

qira të stendave të shitjes;marketing;ofrimin e një tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallërave dhe shërbimeve   

 

 

 

(111)  28547 

(151)  04/11/2021 

(181)  11/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1868 

(732)  N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Antras 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28548 

(151)  04/11/2021 

(181)  11/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1869 

(732)  N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush 

Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Fraunan 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.    

 

 

 

(111)  28581 

(151)  10/12/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1873 

(591)  E kaftë me nuancë të ngjyrës së ullirit  

(shifra e ngjyrës sipas CMYK - 0, 12, 45, 60) 

(540)   
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E gjelbert e qelur (shifra e ngjyrës sipas 

CMYK - 50, 0, 100, 10), E hirit (shifra e 

ngjyrës sipas CMYK - 0, 0, 0, 70) 

(732)  Arbërore Riza HUUMë Sh.P.K. Rr. 

Rr.Jonuz Zejnullahu 28, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike që përdoren për përgatitjen dhe prodhimin e produkteve tjera që 

u përkasin klasave të tjera nga Klasifikimi i Nicës, duke përfshirë kripëra që përdoren për 

konservim të produkteve; përbërës që përdoren në prodhimin e produkteve kozmetike dhe 

farmaceutike siç janë vitaminat, konservantët, antioksidantët; materiale filtruese siç janë 

substancat minerale dhe substancat bimore   

3   Produkte për mirëmbajtjen, kujdesin e lëkurës dhe produkte për pastrim, ku përfshihen, 

por pa u kufizuar në: sapun; produkte për mirëmbajtjen e flokëve; deodorantët; krema 

kozmetike për fytyrë dhe trup; vajra esenciale; vajra për fytyrë dhe trup; artikuj kozmetike; 

parfumeri; produkte për larjen dhe zbardhjen e sendeve; qirinjë aromatikë; pastë dhëmbësh   

5   Produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte sanitarike për higjienë; shampon 

medicinal; sapun medicinal; losione medicinale; dezinfektues   

35   Reklamimi i produkteve dhe shitja me shumicë dhe pakicë online dhe në pika të 

shitjes; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione administrative të zyrës; 

demonstrim i mallrave; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale.   

 

 

 

(111)  28580 

(151)  10/12/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1874 

(732)  Arbërore Riza HUUMë Sh.P.K. Rr. 

Rr.Jonuz Zejnullahu 28, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Huumë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike që përdoren për përgatitjen dhe prodhimin e produkteve tjera që 

u përkasin klasave të tjera nga Klasifikimi i Nicës, duke përfshirë kripëra që përdoren për 

konservim të produkteve; përbërës që përdoren në prodhimin e produkteve kozmetike dhe 

farmaceutike siç janë vitaminat, konservantët, antioksidantët; materiale filtruese siç janë 

substancat minerale dhe substancat bimore   

3   Produkte për mirëmbajtjen, kujdesin e lëkurës dhe produkte për pastrim, ku përfshihen, 

por pa u kufizuar në: sapun; produkte për mirëmbajtjen e flokëve; deodorantët; krema 

kozmetike për fytyrë dhe trup; vajra esenciale; vajra për fytyrë dhe trup; artikuj kozmetike; 
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parfumeri; produkte për larjen dhe zbardhjen e sendeve; qirinjë aromatikë; pastë dhëmbësh.   

5   Produkte sanitare për qëllime mjekësore; produkte sanitarike për higjienë; shampon 

medicinal; sapun medicinal; losione medicinale; dezinfektues   

35   Reklamimi i produkteve dhe shitja me shumicë dhe pakicë online dhe në pika të 

shitjes; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione administrative të zyrës; 

demonstrim i mallrave; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale.   

 

 

 

(111)  28549 

(151)  04/11/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1876 

(300)  018257024  03/10/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Croix de Ceyssac 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës); verëra; pije me bazë vere; pije me verë (shpricer).  

   

 

 

(111)  28550 

(151)  04/11/2021 

(181)  17/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1883 

(300)  88925285  20/05/2020  US 

(732)  GENZYME CORPORATION 50 

Binney Street, Cambridge, MA 02142,  

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)  ABTRANZO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve të rralla të gjakut, preparate farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e sëmundjeve infektive, përkatësisht, infeksioneve virale dhe bakteriale”.   
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(111)  29495 

(151)  09/09/2022 

(181)  17/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1884 

(732)  Dentek Oral Care, Inc.  660 White 

Plains Road, Suite 250 Tarrytown NEW 

YORK 10591, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DENTEK 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Pastë mjekësore e dhëmbëve; pastë mjekësore dhëmbësh në tuba; pastë 

mjekësore dhëmbësh në bombol me vrimë nxjerrëse; formulime zbardhuese të dhëmbëve, 

duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; shpëlarës goje, duke qenë pjesë e 

mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; sprej i gjuhës, jo mjekues, duke qenë pjesë e mjeteve 

kundër dhimbjes së dhëmbit; ilaçe në formën e pastës së dhëmbëve; ilaçe në formën e 

pastës së dhëmbëve, të cilat ofrohen në tuba; ilaçe në formën e pastës së dhëmbëve, duke u 

siguruar në bombol me vrimë nxjerrëse”.    

5   Ilaçe për trajtimin e plagëve të ulçerës në gojë; preparate dhe artikuj dentarë; anestetikë 

dentarë; çimento dentare; ngjitëse dentare; dylli dentar; ngjitës dhëmbësh; mastikë dentare; 

amalgame dentare; materiale për mbushje dentare; preparate farmaceutike për përdorim 

dentar; materiale dentare për ndalimin e dhëmbëve; materiale për riparimin e urave dentare; 

materiale për riparimin e kurorave dentare; materiale për riparimin e dhëmbëve dhe 

protezave të dhëmbëve; preparate për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për 

lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbëve; gargarë për larje mjekësore; material për shkëlqimin 

të dhëmbëve; preparate mjekësore për hidratimin e gojës; Hidratuesit e gojës, përkatësisht, 

preparate për të rritur lagështinë në gojë ose për të rritur prodhimin e lagështisë së gojës, 

për lehtësimin e gjendjes së tharjes së gojës; Hidratuesit e gojës, domethënë, preparate që 

dorëzohen në formën e një copë materiali të ngopur për ngjitje në brendësi të gojës në një 

bazë të përkohshme, preparate për të rritur lagështinë në gojë ose për të rritur prodhimin e 

lagështisë së gojës, për lehtësimin e gjendjes së tharjes së gojës; preparate sanitizuese për 

furça dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, përkatësisht 

dylli dentar për mbajtëset dentare; produkte të kujdesit urgjent dentar, përkatësisht 

komplete për riparimin e mbushjeve dhe kapakëve të humbur që përbëhen kryesisht nga 

çimento dentare në natyrën e çimentos kapak dhe kurorë; ilaçe për lehtësimin e dhimbjeve, 

duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; Pastrues të furçave të dhëmbëve, 

duke qenë pjesë e mjeteve të dhimbjes së dhëmbit; Kremrat hidratues të gojës, përkatësisht 

material për ngjitje në pjesën e brendshme të gojës në mënyrë të përkohshme, njolla të tilla 

janë të mbarsura me preparate që do të rrisin lagështinë në gojë ose që do të rrisin 

prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e gojës së thatë”.    

10   “Pajisje dentare; mjete dentare; aparate dentare; instrumente dentare; aparate për 

përdorim në riparimin e dhëmbëve; paisje dore dentare; pasqyra dentare; aparate për heqjen 

e dhëmbëve; instrumente për aplikimin e mbushjes dentare; aparate për përdorim nga 

higjienistët dentarë; implantet dentare; aparate mjekësore për lehtësimin e dhimbjes; 

aparate dentare për lehtësimin e dhimbjes; mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; 
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lëmues dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, përkatësisht, 

pasqyra dentare, ruajtës dentare për natën, zgjedhje dentare dhe peshore dhëmbësh; 

pastrues gjuhësh, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së dhëmbit; instrumente dhe 

aparate për lagështimin e gojës, përkatësisht, instrumente dentare dhe aparate dentare për 

përdorim në shpërndarjen e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në gojë që do 

të rrisin prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e tharjes së gojës; 

instrumente dhe aparate për lagështimin e gojës, përkatësisht, instrumente dentare për 

përdorim të konsumatorit dhe aparate dentare për përdorim të konsumatorit, për përdorim 

në shpërndarjen e lagështisë në gojë ose në dërgimin e preparateve në gojë që do të rrisin 

prodhimin e lagështisë së gojës, dhe kështu lehtësojnë gjendjen e gojës së thatë”.   

21   “Artikujt për pastrimin e dhëmbëve; pastrues me fije për dhëmbë; pe për të pastruar 

dhëmbët; mbajtëse të penjëve të dhëmbëve; pasta dhëmbësh; bombol për pasta për dhëmbë; 

kontejnerë për furça dhëmbësh; mbulesa për furça dhëmbësh; komplete të kujdesit oral që 

përmbajnë furça dhëmbësh dhe fije; dispenzues për pastë dhëmbësh; mbulesa për pastë 

dhëmbësh; lëmues dhëmbësh; produkte të kujdesit dentar për përdorim nga konsumatori, 

përkatësisht zgjedhje të fijeve të dhëmbëve, fije dentare të fillit të dhëmbëve dhe pe të 

dhëmbëve; doreza për mbajtjen e fijeve të disponueshme, duke qenë pjesë e mjeteve kundër 

dhimbjes së dhëmbit; doreza për mbajtjen e furçave interdentale, duke qenë pjesë e 

kompleteve të dhimbjes së dhëmbit; furça interdentale, duke qenë pjesë e kompleteve 

kundër dhimbjes së dhëmbit; ujitës oral, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së 

dhëmbit; paisje të buta të dhëmbëve, duke qenë pjesë e mjeteve kundër dhimbjes së 

dhëmbit; furça dhëmbësh, duke qenë pjesë e kompleteve kundër dhimbjes së dhëmbit”.    

 

 

 

(111)  28623 

(151)  18/03/2022 

(181)  18/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1888 

(300)  2020458  22/06/2020  LI 

(732)  Apple Inc.  One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  HOMEPOD MINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 
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vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

periferike për kompjuterë, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 

periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mençura, syze të mençura, 

television, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; 

matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; 

pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; 

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, televizione, audio dhe video pllejerë dhe incizues;  syze të 

mençura; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobilë, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, 

syze të mençura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, audio dhe video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mençura, syzeve të mençura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kartela të koduara të kreditit 

dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksioneve; 

kartela të koduara të kreditit dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe 

pikave të transaksioneve; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me 

të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, 

telefona mobilë, pajisje dixhitale 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 ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, 

këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike dixhitale mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 
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mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për 

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i 

qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; ndalues të dritave; elektrolizator; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe 

pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; 

fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; frenues portativ qw kontrollohet 

nga distanca pwr automjete; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe 

dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e 

nxehtësisë; termostate; ekrane, senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me errësues); aparate për kontrollimin e ndriçimit; priza elektrike; ndërprerës 

eklektrikë dhe elektronik; alarme, senzorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; 

detektorë për tym dhe monoksid karboni; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për 

dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyert e garazhave; sistemet e 

sigurisë dhe survejimit të vendbanimeve.” 

   

 

 

(111)  29175 

(151)  14/07/2022 

(181)  19/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1891 

(300)  302020012954.0  17/06/2021  DE 

(732)  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  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitës për qëllime industriale; ngjitës special për qellime industriale; kimikate 

industriale; rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastike, e papërpunuar.   

 

 

 

(111)  28852 

(151)  07/04/2022 

(181)  20/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1892 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë 

(540)   
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(732)  LINTHOF KAFFEE Bukosh, Rr. 

Nexhat Zyba, p.n., Suharekë, Kosovë, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shitje me pakicë dhe shumicë e 

produkteve të kafes, ekstrakteve të kafes ose të zëvendësuesve të kafes   

 

 

 

(111)  28551 

(151)  04/11/2021 

(181)  23/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1893 

(591)  E zezë, e verdhë 

(732)  Western Union Holdings, Inc. 7001 

East Belleview Avenue, Denver,  

Colorado 80237, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik; programe operative kompjuterike, të incizuara; programe 

kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, të incizuara; aplikacione softueri 

kompjuterike, të shkarkueshme; platforma softueri kompjuterike, të incizuara apo të 

shkarkueshme; softuer kompjuterik, të incizuar; çelësa kriptografik të shkarkueshëm për 

pranimin apo shpenzimin e kripto-valutave; kuleta elektronike (e-kuleta) të shkarkueshme; 

ID kartela elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me pagesën e shërbimeve; 

kartela të koduara magnetike për debit dhe kredit dhe transaksione të vlerave të ruajtura; 

softuer kompjuterik, gjegjësisht, platforma financiare elektronike që akomodojnë lloje të 

shumëfishta të pagesës dhe debit transaksioneve në një telefon mobil të integruar, PDA, 

dhe mjedis me bazë në rrjet; softuer kompjuterike që mundëson kërkimin e të dhënave; 

softuer për menaxhimin e bazave të të dhënave; softuer kompjuterik për ofrimin e 

shërbimeve bankare; softuer për verifikimin e kredisë; softuer kompjuterik për kriptim; 

softuer për aplikacione; softuer për aplikacione kompjuteri për telefona mobil; programe 

kompjuterike dhe softuer kompjuteri për tregtimin elektronik të letrave me vlerë; softuer 

kompjuterik të tregtisë elektronike (e-komerci) për të u mundësuar përdoruesve që të 
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kryejnë transaksione elektronike biznesi përmes një rrjeti kompjuterik global; firmuer 

(softuer i përhershëm) kompjuterik; kupone të konsumatorëve në forma elektronike; 

publikime elektronike, të shkarkueshme; kompjuterë; smartfona (telefona të mençur); 

smartuaç (ora të mençura).”   

36   “Sigurime; shërbime të sigurimeve; çështje financiare; çështje monetare; shërbime të 

bankave; çështje të pasurisë së patundshme; shërbime të transferimit të parave; shërbime të 

pagesës së faturave; shërbime të urdhërimit të parave; shërbime të arkëtimit të çeqeve; 

shërbime të marrjes së borxhit; shërbime të transferit të fondeve elektronike; transmetime të 

parave përmes mënyrave elektronike nga konsumatorët; transferime të pagesave për 

konsumatorë; shërbime të kredit kartelave; procesime të pagesave elektronike të bëra 

përmes kartelave të parapagimit; lëshime të certifikatave të dhuratave të cilat mund të 

këmbëhen për mallra dhe shërbime; shërbime të bankomateve; shërbime të kartelave debit; 

lëshime të kartelave me vlerë të ruajtur; depozitime të drejtpërdrejta të fondeve në llogaritë 

bankare të konsumatorëve; shërbime të automatizuara të depozitimeve në vënde për 

shkëmbimin e çeqeve dhe shërbime të pagesave dhe shlyerjeve online të ankandeve; 

shërbime të këmbimit të valutave; shërbime të agjencive të patundshmërive; menaxhim të 

patundshmërive; shërbime të menaxhimit të investimeve; aranzhime të huave; shërbime 

bankare të hipotekave; fonde të përbashkëta; shërbime brokerimi për stoqe dhe detyrime; 

shërbime të kujdestarive të besuara; shërbime bankare në shtëpi; dhënie me qira të 

patundshmërive; shërbime brokerimi për dorëzani; investime kapitale; verifikime të çeqeve; 

vende për shkëmbimin e çeqeve financiare; shërbime të zyrave të kredisë; financime të 

turmave; shërbime të këshillimit për borxhe; shërbime të agjencive për mbledhjen e 

borxheve; depozitime të gjësendeve me vlerë; shërbime të pagesave me e-kuleta; transfere 

elektronike të valutave virtuale; këmbime të parave; analiza financiare; vlerësime 

financiare; konsulencë financiare; shërbime të brokerimit të taksave financiare doganore; 

vlerësimë financiare; këmbime financiare të valutës virtuale; menaxhim financiar; 

menaxhim financiar të pagesave të rimbursimeve për tjerët; hulumtime financiare; 

sposorizime financiare; vlerësime financiare të aseteve të pronësisë intelektuale; ofrime të 

informatave financiare; ofrime të informatave financiare përmes një uebsajti; shërbime 

financiare; vlerësime fiskale; financime të punësimit-blerjes; financime të dhënies me qira-

blerjes; hua me këste; brokerime të sigurimeve; konsulencë për sigurime; vlerësime për 

nënshkrime të sigurimeve; ofrime të informatave të sigurimit; investime të fondeve; dhënie 

me qira kundrejt letrave me vlerë; hua [financime]; organizime të grumbullimeve monetare; 

shërbime bankare online; procesime të pagesave të kredit kartelave; procesime të pagesave 

të debit kartelave; shërbime të fondeve të kursimit; çështje të patundshmërive; vlerësime të 

patundshmërive; brokerime të patundshmërive; ofrime të zbritjeve në pjesmarrje të 

themelimeve për tjerët përmes përdorimit të një kartele anëtarësie; mbledhje e pagesës së 

qirasë; shërbime të pagesave të pensionimit; shërbime të depozitimeve; shëbrime të 

bankave të kursimit; brokerime të letrave me vlerë; shërbime të brokerimit me stoqe; 

kuotime të këmbimit të stoqeve; brokerime të stoqeve dhe detyrimeve; shërbime të 

garancive; lëshim të tokenave të vlerës; lëshime të çeqeve të udhëtarëve; shërbime të 

kujdestarisë së besueshme; mirëbesim; shërbime të pajtueshmërisë.”   

42   “Shërbime të kontrollimit të cilësisë dhe vërtetimit; dizajnim dhe zhvillim i harduerit 

dhe softuerit kompjuterik; programim kompjuterik; dhënie me qira e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë e kompjuterëve; konsulencë për softuerët kompjuterik; dizajnim i 

softuereve kompjuterike; analiza të sistemeve kompjuterike; dizajnime të sistemeve 
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kompjuterike; konsulencë lidhur me teknologjinë e kompjuterëve; dhënie me qira të 

softuereve kompjuterike; konvertime të programeve kompjuterike dhe të dhënave, përpos 

konvertimeve fizike; konvertime të të dhënave apo dokumenteve nga media fizike në ato 

elektronike; shërbime të kriptimit të të dhënave; konsulencë lidhur me sigurinë e të 

dhënave; krijime të platformave kompjuterike; duplifikime të programeve kompjuterike; 

ruajtje e të dhënave elektronike; monitorim elektronik të veprimtarive të kartelave të 

kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; konsulencë lidhur me teknologjinë 

informative [IT]; ofrime të informatave lidhur me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një uebsajti; instalime të softuerit kompjuterik; konsulencë lidhur me 

sigurinë e internetit; mirëmbajtje e softuerit kompjuterik; monitorim i sistemeve 

kompjuterike përmes qasjes nga largësia; monitorim të sistemeve kompjuterike për 

zbulimin e qasjeve të pa-autorizuara apo shkeljes së të dhënave; monitorim të sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar thyrjet; platforma si shërbime [PaaS]; softueri si shërbim 

[SaaS]; përditësime të softuerit kompjuterik; shërbime të vërtetimit të përdoruesve duke 

përdorur teknologjinë e një hyrje të vetme për aplikacionet e softuereve online; shërbime të 

vërtetimit të përdoruesve që përdorin teknologjinë për transaksionet e-komerce; zgjidhje të 

softuerit të strehuar për përdorim në pajtueshmëri.” 

 

 

 

 

(111)  28552 

(151)  04/11/2021 

(181)  24/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1899 

(591)  Pembe, vjollcë, portokalli, hiri 

(300)  204664824  08/07/2020  FR 

(732)  TELEPERFORMANCE SE 21/25 

RUE BALZAC 75008 PARIS, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Asistencë për menaxhimin e korporatave; asistencë në menaxhimin e çështjeve 

tregtare; asistencë në organizimin e çështjeve të biznesit; procesi i menaxhimit të biznesit; 

këshillim në procesin e punës dhe shërbimet e menaxhimit; analiza e sistemeve të 

menaxhimit të biznesit; Këshilla të biznesit, informacion ose pyetje; administrim i biznesit; 

sistemet e menaxhimit të dokumenteve dhe sistemet e menaxhimit të programeve të 

grupeve të punës; sigurimi i informacionit në lidhje me biznesin, komunikimi tregtar dhe 

tregtia në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet globale të komunikimit; shërbime të informacionit 

në internet, përkatësisht sigurimi i bazave të të dhënave dhe lidhjeve në faqet e internetit tek 

ofruesit e tjerë të përmbajtjes; Azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shërbime të menaxhimit të dosjeve kompjuterike; sistematizimi dhe 

analizimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i bazave të të dhënave 
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kompjuterike; këshilla në fushën e sistemimit të të dhënave dhe burimeve të jashtme; 

shërbime këshillimi në fushat e kontraktimit të jashtëm, menaxhim të biznesit dhe procesit 

të punës, dhe menaxhim të burimeve njerëzore; shërbime të jashtme (asistencë tregtare); 

menaxhimi i aftësive të stafit; menaxhim menaxherial dhe administrativ i qendrave të 

thirrjeve telefonike për të tjerët; shërbime të linjës telefonike për të tjerët; Reklamim, 

marketing dhe shërbime promovuese; Sherbime telemarketing; Promovimi i shitjes së 

shërbimeve [në emër të palëve të treta] përmes shërbimeve reklamuese.   

38   Shërbimet telekomunikuese të siguruara nga interneti, intraneti dhe ekstraneti; 

Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara me anë të platformave dhe portaleve në internet 

dhe media të tjera; shërbime telekomunikuese, duke lejuar hyrjen në faqen e internetit duke 

ofruar shërbime bashkëpunimi për grupet e punës dhe krijimin e grupeve dhe menaxhimin e 

dokumenteve; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqe në internet dhe portale; sigurimi i qasjes 

në platforma në internet për përdoruesit; transmetimi, transmetimi dhe shkarkimi i teksteve, 

fotografive, dërgimeve, imazheve, mesazheve, të dhënave, tingujve, muzikës, videove, 

informacioneve nga terminalet përmes internetit; sigurimi i forumeve të diskutimit në 

internet dhe sallat e bisedave;  sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave kompjuterike dhe 

faqet e internetit të të tjerëve përmes një rrjeti global komunikimi; shërbime të mesazheve 

kompjuterike, elektronike dhe telematike; marrja me qera e kohës së qasjes në një sistem 

kompjuterik; marrja me qera e kohës së hyrjes në bazat e të dhënave dhe serverat e bazës së 

të dhënave, në veçanti për rrjetet globale të komunikimit të tilla si interneti ose hyrja private 

ose e rezervuar siç është Intranet; transmetimi i informacionit i arritshëm nga kodi  

i hyrjes në bazat e të dhënave dhe në qendrat e serverit të bazës së të dhënave kompjuterike 

ose telematike; Sigurimi i aksesit në motorët e kërkimit për përdoruesit; shërbime të 

ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve, përkatësisht, shkarkimi i aplikacioneve 

kompjuterike, shkarkimi i aplikacioneve për telefona celularë dhe tableta, shkarkimi i 

programeve; sigurimi i aksesit në të dhëna ose dokumente të ruajtura në mënyrë elektronike 

në skedarët qendrorë për konsultim në distancë me çdo mjet të përpunimit të të dhënave; 

shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike.   

42   Dizajnimi, zhvillimi, instalimi, mirëmbajtja, pritja e një platforme bashkëpunuese për 

të lehtësuar ndarjen e informacionit dhe komunikimit; platforma si shërbim [PaaS], 

përkatësisht platforma e komunikimit dhe platforma bashkëpunuese; sigurimi i përkohshëm 

i aplikacioneve të programeve të rrjeteve sociale që nuk shkarkohen; sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softverit që nuk shkarkohet; Sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes rrjeteve të komunikimit; ofruesi i shërbimit të aplikimit, përkatësisht, 

mbajtja e softuerit të aplikimit të të tjerëve; Shërbimet kompjuterike, në veçanti krijimi i 

komuniteteve virtuale që lejojnë përdoruesit e regjistruar të organizojnë grupe dhe ngjarje, 

të marrin pjesë në diskutime dhe të marrin pjesë në rrjetet sociale, profesionale dhe të 

komunitetit; shërbime kompjuterike në formën e faqeve të personalizuara në internet që 

përmbajnë informacione të përcaktuara nga përdoruesit ose të specifikuara, profile 

personale, përmbajtje audio, përmbajtje video, fotografi, tekste, grafikë dhe të dhëna; 

sigurimi i një faqe interneti që përmban teknologji që lejon përdoruesit në internet të 

krijojnë profile personale duke ofruar informacione në lidhje me rrjetet sociale dhe të 

biznesit dhe për të transferuar dhe shpërndarë këtë informacion nëpër infrastruktura të 

shumta; sigurimi i informacionit në fushat e kompjuterëve, rrjetave kompjuterikë, 

sistemeve të kompjuterizuara të menaxhimit të dokumenteve dhe grupeve të punës përmes 

rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale të komunikimit; analiza e sistemeve 
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kompjuterike; ruajtja elektronike e të dhënave; transformimi dhe shndërrimi i dokumenteve 

nga një medium fizik në një medium elektronik; kërkime kompjuterike dhe shërbime të 

diagnostikimit të gabimeve; shërbime mbështetëse të aksidenteve kompjuterike; 

informacion në fushën e teknologjisë së informacionit; konsulencë teknike dhe këshilla në 

fushën e teknologjisë së informacionit; Asistencë teknike IT përmes telefonit, rrjetit dhe të 

gjitha mediave transmetuese.   

 

 

 

(111)  28556 

(151)  02/12/2021 

(181)  24/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1900 

(300)  328288  03/06/2020  IL 

(732)  MEDISON BIOTECH (1995) LTD. of 

10 Hashiloach St., Petach Tikva, Israel, IL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MEDISON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietal dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësorë.   

35   Marketing, promovimi i shitjeve, shpërndarja (distribuimi) dhe shitjet me shumicë dhe 

pakicë; të gjitha në lidhje me preparatet farmaceutike, preparate mjekësore, preparate 

veterinare, ushqimin dhe substancat dietike, aparatet dhe pajisjet mjekësore dhe veterinare.   

 

 

 

(111)  28557 

(151)  02/12/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1902 

(591)  E verdhë, e bardhë dhe e zezë 

(732)  Ajshe Leka Rr. “Esat Berisha” pn, 

agrohermes hyrja 3. 60000 Gjilan, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave.   
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(111)  28559 

(151)  02/12/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1905 

(732)  BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-

Str. 34 81739 München, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Shkencore, nautike, rilevim, aparate fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, aparate matëse, aparate sinjalizimi, aparate kontrolli, aparate jetë-shpëtuese, 

aparate për mësimdhënie; instrumente optike, instrumente  peshues, instrumente matëse, 

instrumente sinjalizimi, instrumente kontrolli, instrumente jetë-shpëtuese, instrumente 

mësimore; aparate për drejtimin, ndërrimin, konvertimin, ruajtjen, kontrollin, kontrollimin e 

energjisë elektrike; instrumente për drejtimin, ndërrimin, konvertimin, ruajtjen, kontrollin, 

kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrim; transmetim, përpunim, 

riprodhimin e zërit, imazheve, të dhënave; bartës (carriers) i regjistrimive magnetike; 

harduer kompjuterikë për procedimin e të dhënave; kompjuterë; softuer kompjuterik; bartës 

(carriers)  i të dhënave të regjistruara i të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë); 

bartës(carriers)   i të dhënave të paregjistruara i të gjitha llojeve (përfshirë në këtë klasë); 

programe kompjuterike [ ruajtëse]; të dhënat e ruajtura në mënyrë elektronike [të 

shkarkueshme]; publikime elektronike [të shkarkueshme]; instalime speciale për 

teknologjinë e shtëpive dhe ndërtesave, përkatësisht me përmbajtje  nga kompjuterët duke 

përfshirë softuerin e asocuar dhe / ose përkatësisht të përbërë nga aparate dhe instrumente 

elektronike (të përfshira në këtë klasë) për monitorim, kontrollimin, funksionimin e 

pajisjeve të ndryshme elektrike për teknologjinë e shtëpive dhe ndërtesave dhe për sistemet 

e alarmit, sistemet e ngrohjes, sistemet e klimatizimit, sistemet e ndriçimit, sistemet e të 

verbërve (blind), sisteme monitorimi, sisteme ventilimi; sisteme të kontrollit të hyrjes; 

sisteme sigurie; sisteme multimediale; pajisje të kontrollit të automatizuar për ndërtesa; 

pajisje për komunikim dhe teknologji informacioni dhe telekomunikacioni, mallra të 

lartpërmendura të përfshira në këtë klasë   

38   Telekomunikacioni; ofrimi qasjes elektronike online në informacionet në bazën e të 

dhënave dhe në skedarët e informacionit të dërguar përmes mediave telekomunikuese; 

ofrim i qasjes në informacione në internet dhe përmes terminaleve mobil; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve me anë të linjave të bisedave, dhomave të bisedave dhe forumeve 

në internet; telekomunikime me anë të platformave dhe portaleve në internet dhe përmes 

terminaleve mobil; ofrim i qasjes online në ndërfaqe (interface) për kontrollimin e pajisjeve 

të ngrohjes, pajisjeve të ujë sjellësit, pajisjeve të ndriçimit, pajisjeve sanitare, pajisjeve të 

klimatizimit, pajisjeve të ventilimit dhe pajisjeve të sigurisë; informacione dhe konsulentë 

në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; transmetime elektronike të mesazheve.   
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(111)  30037 

(151)  08/12/2022 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1906 

(732)  Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China 

Building A1, No. 299，Qiushi Road, 

Tonglu Economic Development Zone, 

Tonglu County, Hangzhou311501, CN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet e memorieve për kompjuter; Programe kompjuterike [programe], i 

regjistrueshëm; Programet operative kompjuterike, i regjistrueshëm; softuerë kompjuterikë, 

i regjistrueshëm; Aplikacione softuerike për kompjuter, të shkarkueshëm; Njehsorë 

parkimi; Aparate për frank kontroll; Detektorë i monedhave të rreme; Mekanizma për 

aparatet që punojnë me monedha; Holograme; Pajisje për identifikimin e fytyrës; Makina 

për mbikëqyrje; Aparate fototelegrafie; Aparate peshimi; Tabela elektronike të njoftimeve; 

Aparate interkomunikuese; Video telefona; Aparatet e sistemit të pozicionimit Global 

[GPS]; Kompakt  disqe [audio-video]; Aparate për incizimin e zërit; Video incizuesit; 

Kamera për monitorim; Aparatet monitoruese jo për qëllime mjekësore; Monitorë për 

pamjen vizuale të foshnjave; Kamera [fotografi]; Filtra [fotografi]; Tripod për kamera; 

objektiv i kamerave; shkop për selfie (fotografim vetvetes  ) [monopodë me mbajte nga 

dora]; Instrumente matëse; Lente optike; Kabllo optike me fibra [fibra (Am.)]; Tel elektrik; 

Kabllo; Vafers për qarqe të integruar; Qipa [qarqe të integruara]; Kondensator; Video 

ekrane; Aparate kontrolluese nga distanca; Filamente përçuese të dritës [fibra optike 

[fibra]]; Pajisjet elektrike për përdorim me kontrollim nga distanca për operacione  

industriale; Rrufe pritësit; Shuarësit e zjarreve; Ekrane radiologjike për qëllime industriale; 

Pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; Instalime për parandalimin e 

vjedhjeve, elektrike; Aparatura paralajmëruese kundër vjedhjeve; Bateri, elektrike; Slide 

[fotografi]; Sensorë; Detektorë; Pajisje termike me imazhe infra të kuqe; Pajisje  matëse të 

temperaturës me anë te imazheve termike   

42   Hulumtime shkencore; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; dizajn 

i softuerit kompjuterik; zhvillimi i softuerit sipas karakasë  së publikimit të softuerit; dizajni 

i sistemeve kompjuterike; dhënie me qira kompjuterëve; dhënie me  qira e softuerëve 

kompjuterikë; programime kompjuterike; instalim i softuerëve kompjuterik; mirëmbajtje e 

softuerëve kompjuterik; konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga gjendja fizike në 

media elektronike; konvertimi i të dhënave për programe kompjuterike dhe të dhënave( jo 

konvertimet fizike); rikthim i të dhënave kompjuterike; analiza e sistemeve kompjuterike; 
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krijimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqeve për të tjerët; hosting i faqeve kompjuterike ueb 

faqeve); server hosting; shërbime për mbrojtjen e viruseve kompjuterik; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje nga distanca; studime të projekteve teknike; inxhinieri; 

rilevim; planifikim urban; kërkime mekanike; dizajn industrial; konsulencë në lidhje me 

dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterikë; konsulentë teknikë  për kompjuter; 

softueri si shërbim [SaaS]; platformë si shërbim [PaaS]   

 

 

 

(111)  30062 

(151)  09/12/2022 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1907 

(732)  Hangzhou Hikmicro Sensing 

Technology Co., Ltd. A limited company of 

the People’s Republic of China Building A1, 

No. 299, Qiushi Road, Tonglu Economic 

Development Zone, Tonglu County, 

Hangzhou 311501, CN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HIKMICRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet e memorieve për kompjuter; Programe kompjuterike [programe], i 

regjistrueshëm; Programet operative kompjuterike, i regjistrueshëm; softuerë kompjuterikë, 

i regjistrueshëm; Aplikacione softuerike për kompjuter, të shkarkueshëm; Njehsorë 

parkimi; Aparate për frank kontroll; Detektorë i monedhave të rreme; Mekanizma për 

aparatet që punojnë me monedha; Holograme; Pajisje për identifikimin e fytyrës; Makina 

për mbikëqyrje; Aparate fototelegrafie; Aparate peshimi; Tabela elektronike të njoftimeve; 

Aparate interkomunikuese; Video telefona; Aparatet e sistemit të pozicionimit Global 

[GPS]; Kompakt  disqe [audio-video]; Aparate për incizimin e zërit; Video incizuesit; 

Kamera për monitorim; Aparatet monitoruese jo për qëllime mjekësore; Monitorë për 

pamjen vizuale të foshnjave; Kamera [fotografi]; Filtra [fotografi]; Tripod për kamera; 

objektiv i kamerave; shkop për selfie (fotografim vetvetes  ) [monopodë me mbajte nga 

dora]; Instrumente matëse; Lente optike; Kabllo optike me fibra [fibra (Am.)]; Tel elektrik; 

Kabllo; Vafers për qarqe të integruar; Qipa [qarqe të integruara]; Kondensator; Video 

ekrane; Aparate kontrolluese nga distanca; Filamente përçuese të dritës [fibra optike 

[fibra]]; Pajisjet elektrike për përdorim me kontrollim nga distanca për operacione  

industriale; Rrufe pritësit; Shuarësit e zjarreve; Ekrane radiologjike për qëllime industriale; 

Pajisje mbrojtëse nga aksidentet për përdorim personal; Instalime për parandalimin e 

vjedhjeve, elektrike; Aparatura paralajmëruese kundër vjedhjeve; Bateri, elektrike; Slide 

[fotografi]; Sensorë; Detektorë; Pajisje termike me imazhe infra të kuqe; Pajisje  matëse të 

temperaturës me anë te imazheve termike   

42   Hulumtime shkencore;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;dizajn i 

softuerit kompjuterik;zhvillimi i softuerit sipas karakasë  së publikimit të softuerit;dizajni i 

sistemeve kompjuterike;dhënie me qira kompjuterëve;dhënie me  qira e softuerëve 
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kompjuterikë;programime kompjuterike;instalim i softuerëve kompjuterik;mirëmbajtje e 

softuerëve kompjuterik;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga gjendja fizike në 

media elektronike;konvertimi i të dhënave për programe kompjuterike dhe të dhënave( jo 

konvertimet fizike);rikthim i të dhënave kompjuterike;analiza e sistemeve 

kompjuterike;krijimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqeve për të tjerët;hosting i faqeve 

kompjuterike ueb faqeve);server hosting;shërbime për mbrojtjen e viruseve 

kompjuterik;monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje nga distanca;studime të 

projekteve teknike;inxhinieri;rilevim;planifikim urban;kërkime mekanike;dizajn 

industrial;konsulencë në lidhje me dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve 

kompjuterikë;konsulentë teknikë  për kompjuter;softueri si shërbim [SaaS];platformë si 

shërbim [PaaS]   

 

 

 

(111)  28560 

(151)  02/12/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1909 

(732)  Zinzino AB Hulda Mellgrens gata 5 

421 32 Västra Frölunda, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  ZINZINO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate për kujdës ndaj lëkurës; kremë për lëkurë; përmirësues kozmetik për 

lëkurë.”   

5   “Preparate farmaceutike;ushqim dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor;pije dietetike;shtojca ushqimore për njerëz;shtojca dietike dhe përgatesa 

dietetike;shtojca ushqimore;shtojca ushqimore në formë të lëngshme;shtojca diete për 

ushqim;pluhur për zëvëndësimin e shujtave;përzierje të pijeve ushqyese për përdorim si 

zëvëndësim i shujtave;kallëpe (copa) energjike si shtojcë ushqimore;kallëpe (copa) si 

shtojcë ushqimore për zëvëndësimin e shujtave me qëllim të rritjes së energjisë;preparate 

vitaminash;reagjensa diagnostifikues mjekësor dhe analiza për testimin e lëngjëve të 

trupit.”   

29   “Vajra dhe yndyra të ngrënshme.”   

 

 

 

(111)  28561 

(151)  02/12/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1910 

(300)  4521248 për klasën 9  05/06/2020  IN; 

4521249 për klasën 38  05/06/2020  IN 

;4521250 për klasën 42  05/06/2020  IN 

(732)  Verizon Trademark Services LLC 

(540)  BLUEJEANS 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

506 

 

1300 I Street NW Suite 500 East, 

Washington D.C. 20005, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 9   “Softuer i shkarkueshëm për telekomunikime për ofrimin e komunikimit, 

bashkëpunimit, ndarjen e dokumenteve, telekonferencave, shfaqjes së ngjarjeve dhe 

përmbajtjes, uebinareve, në formë video dhe audio, si dhe uebkonferenca në formë video 

dhe audio.”   

38   “Shërbime telekomunikimi në natyrën e telekonferencave, audio-konferencave, ueb-

konferencave, shërbime të bashkëpunimit përmes mënyrës video, video konferencave, 

uebinarëve dhe shërbime të shfaqjes me rrjedhje.”   

42   “Softuer i pa-shkarkueshëm i telekomunikimeve për ofrimin e komunikimit, 

bashkëpunimit, ndarjen e dokumenteve, telekonferencave, shfaqjes së ngjarjeve dhe 

përmbajtjes, uebinareve, në formë video dhe audio, si dhe uebkonferenca në formë video 

dhe audio. Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer të 

telekomunikimit për video, audio dhe ueb konferenca; shërbime të punëve kompjuterike në 

re që përfshinë softuer për përdorim në telekonferenca dhe video, audio si dhe ueb 

konferenca.” 

 

 

 

(111)  28562 

(151)  02/12/2021 

(181)  26/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1913 

(591)  Kuqe, e zeze 

(732)  ASAS ALUMINYUM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI RUZGARLI 

BAHCE MAH. KUMLU SOK. NO:2 ASAS 

IS MERKEZI KAVACIK, BEYKOZ, 34810 

ISTANBUL, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; mallra dhe materiale prej metali të 

zakonshëm që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, 

kontejnerë metali (depozitim, transport), ndërtesa prej metali, korniza metali për ndërtim, 

shtylla metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali letër alumini, 

gardhe të bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë 

magazinimi prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali; 

mallra prej metali të zakonshëm për qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë; 

dyert, dritaret, grilat, grile dritaresh dhe kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali; kabllo dhe tela 

joelektrik nga metali i zakonshëm; hekurishte sende të vogla prej metali, vida metali, 
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gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gozhda metali, 

zinxhirë metali, ene prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike industriale, 

dorezat e dyerve prej metali, dorezat e dritareve prej metali, menteshat prej metali, shulat 

metalike, bravat metalike, çelësat metalikë për bravat, unazat metalike, rrotullat metalike; 

kanalet e ventilimit, shfryrat, mbulesat e shfryrjes, tubat, kapakët e oxhaqeve, mbulesat e 

puseve, grilat prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefon, energji nëntokësore dhe 

instalime të kondicionimit të ajrit; panele ose dërrasa metalike (jo-ndriçuese dhe jo-

mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, tabela prej metali, 

kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të ndritshme dhe jo-

mekanike të trafikut prej metali; tuba prej metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit, 

tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, valvola prej metali, bashkues metali për 

tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, lidhësa metali për tuba; 

kasaforta; material hekurudhor prej metali, shina prej metali, çelësa hekurudhorë, pika 

hekurudhore; shtylla ankorimi prej metali, doke lundruese prej metali, për ankorimin e 

anijeve, vozitjet e ankorimit të metaleve, spirancat; formime prej metali për ndërtim, forma 

metalike për hedhje metali; vepra arti prej metali të zakonshëm; mbyllje prej metali për 

kontejnerë, kapakë shishe prej metali; shtylla prej metali, shtylla prej metali për linjat 

elektrike; skela prej metali; aksione metali për bimë ose pemë; litarë prej metali, paleta 

transportuese prej metali, paleta prej metali për ngarkim; bllokime rrotash të bëra kryesisht 

nga metali; profile alumini të ekstruara; rrjete prej metali.   

19   Rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri 

për ndërtim, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra 

prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale 

sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime ndërtimi rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtesa 

jo metalike, materiale ndërtimi jometalike, shtylla jo prej metali për linjat elektrike, barriera 

jo prej metali; veshje natyrore dhe sintetike [materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe 

fletëve; veshje kartoni bitumi për mbulim; veshja e bitumit për mbulim; dyer dhe dritare 

prej druri dhe materiale sintetike, jo prej metali; korniza dere, jo prej metali; korniza 

dritareje, jo prej metali; shenja të trafikut, jo-dritë dhe jo-mekanike, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali; xham ndërtese, xham dritare për ndërtim; pishina [struktura], jo 

prej metali; rërë akuariumi.   

 

 

 

(111)  28563 

(151)  02/12/2021 

(181)  26/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1914 

(591)  Kuqe, e zeze 

(732)  ASAS ALUMINYUM SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI RUZGARLI 

BAHCE MAH. KUMLU SOK. NO:2 ASAS 

IS MERKEZI KAVACIK, BEYKOZ, 34810 

ISTANBUL, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)   
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(511) 6   Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; mallra dhe materiale prej metali të 

zakonshëm që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, 

kontejnerë metali (depozitim, transport), ndërtesa prej metali, korniza metali për ndërtim, 

shtylla metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali letër alumini, 

gardhe të bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë 

magazinimi prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali; 

mallra prej metali të zakonshëm për qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë; 

dyert, dritaret, grilat, grile dritaresh dhe kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali; kabllo dhe tela 

joelektrik nga metali i zakonshëm; hekurishte sende të vogla prej metali, vida metali, 

gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gozhda metali, 

zinxhirë metali, ene prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike industriale, 

dorezat e dyerve prej metali, dorezat e dritareve prej metali, menteshat prej metali, shulat 

metalike, bravat metalike, çelësat metalikë për bravat, unazat metalike, rrotullat metalike; 

kanalet e ventilimit, shfryrat, mbulesat e shfryrjes, tubat, kapakët e oxhaqeve, mbulesat e 

puseve, grilat prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefon, energji nëntokësore dhe 

instalime të kondicionimit të ajrit; panele ose dërrasa metalike (jo-ndriçuese dhe jo-

mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, tabela prej metali, 

kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të ndritshme dhe jo-

mekanike të trafikut prej metali; tuba prej metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit, 

tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, valvola prej metali, bashkues metali për 

tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, lidhësa metali për tuba; 

kasaforta; material hekurudhor prej metali, shina prej metali, çelësa hekurudhorë, pika 

hekurudhore; shtylla ankorimi prej metali, doke lundruese prej metali, për ankorimin e 

anijeve, vozitjet e ankorimit të metaleve, spirancat; formime prej metali për ndërtim, forma 

metalike për hedhje metali; vepra arti prej metali të zakonshëm; mbyllje prej metali për 

kontejnerë, kapakë shishe prej metali; shtylla prej metali, shtylla prej metali për linjat 

elektrike; skela prej metali; aksione metali për bimë ose pemë; litarë prej metali, paleta 

transportuese prej metali, paleta prej metali për ngarkim; bllokime rrotash të bëra kryesisht 

nga metali; profile alumini të ekstruara; rrjete prej metali.   

19   Rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri 

për ndërtim, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra 

prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale 

sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime ndërtimi rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtesa 

jo metalike, materiale ndërtimi jometalike, shtylla jo prej metali për linjat elektrike, barriera 

jo prej metali; veshje natyrore dhe sintetike [materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe 

fletëve; veshje kartoni bitumi për mbulim; veshja e bitumit për mbulim; dyer dhe dritare 

prej druri dhe materiale sintetike, jo  

prej metali; korniza dere, jo prej metali; korniza dritareje, jo prej metali; shenja të trafikut, 

jo-dritë dhe jo-mekanike, jo prej metali; monumente, jo prej metali; xham ndërtese, xham 

dritare për ndërtim; pishina [struktura], jo prej metali; rërë akuariumi.   

35   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; funksionet e zyrës; 

shërbime sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave për zyre; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 
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kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; menaxhim biznesi, 

administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; Kontabiliteti; shërbime këshillimi tregtar; 

rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-

eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankandim; bashkimi, për të 

mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, përkatësisht, metaleve të zakonshëm 

dhe lidhjeve të tyre, xeheve, mallrave dhe materialeve të metaleve të zakonshëm të 

përdorur për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, kontejnerë metali 

(magazinim, transport ), ndërtesa prej metali, korniza prej metali për ndërtim, shtylla prej 

metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, letër alumini, gardhe të 

bëra prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë magazinimi prej 

metali, enë metalike për transportimin e mallrave, shkallët e metaleve, mallrat e metaleve të 

zakonshëm për qëllime filtrimi dhe shoshitje, të përfshira në këtë klasë, dyert, dritaret, 

grilat, grilat e dritareve dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllo joelektrik dhe 

tela prej metali të zakonshëm, hekurishte , sende të vogla prej pajisje metalike, vida metali, 

gozhda, bulona metali, sfera prej metali, kunja metali, shtresa metali, gropa metali, zinxhirë 

metali, kallëp prej metali, pajisje metalike për mobilje, metal industrial rrota, doreza metali 

prej metali, dritare prej metali, mentesha prej metali, çelësa metali, brava metalike, çelësa 

metali për brava, unaza metali, rrotulla metalike, kanale ventilimi, shfryje, mbulesa ajri, 

tuba, kapakë oxhaqesh, mbulesa pusesh, grila prej metali për ventilim, ngrohje, ujëra të 

zeza, telefon, energji elektrike nëntokësore dhe instalime të kondicionimit të ajrit, panele 

metalike ose dërrasa (jo-ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje 

rruge, qëllime publiciteti, tabela prej metali, kolona reklamash prej metali panele sinjalizimi 

prej metali, shenja jo-ndriçuese dhe jo-mekanike të trafikut prej metali, tuba metali për 

transportimin e lëngjeve dhe gazit, tuba shpimi prej metali dhe pajisjet e tyre metalike, 

valvola prej metali, bashkues metali për tuba, bërryla prej metali për tuba, kapëse metalike 

për tuba, lidhje metalike për tuba, kasaforta, material hekurudhor prej metali, shina prej 

metali, çelësa hekurudhorë, pika hekurudhore, shtylla metalike ankorimi, doke lundruese 

prej metali, për anije ankoruese, anije ankorimi prej metali, spiranca, formime metalike për 

ndërtim, forma metalike për hedhje metali, punime arti prej metali të zakonshëm, mbyllje 

metali për kontejnerë, kapakë shishe prej metali, shtylla metali, shtylla metali për linja 

elektrike, skela prej metali, kunjat e metaleve për bimë ose pemë, litarë metali, paleta 

metalike transportuese, paleta metalike ngarkuese, bllokime rrotash të bëra kryesisht prej 

metali, profile alumini të extruduara, lage metalike, rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, 

bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për ndërtim, të përfshira në këtë klasë, 

materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gipsi, argjile, argjile poçari, 

guri, mermeri, druri, plastike dhe materiale sintetike për ndërtim, ndërtim, qëllime të 

ndërtimit të rrugëve, të përfshira në këtë klasë, ndërtesa jometalike, materiale ndërtimi 

jometalike, shtylla jo prej metali për linja elektrike, barriera jo prej metali, veshje natyrore 

dhe sintetike [materiale ndërtimi] në formën e paneleve dhe fletëve, bitum dhe veshje 

kartoni për mbulim, shtresë bitumi për mbulim, dyer dhe dritare prej druri dhe materiale 

sintetike, jo prej metali, korniza dere, jo prej metali, korniza dritareje, jo prej metali, shenja 

të trafikut, jo-ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali, monumente, jo prej metali, qelqi 

ndërtimi, xham dritareje për ndërtim, pishina [struktura], jo prej metali, rërë akuariumi, 

kontejnerë ambalazhi prej druri ose plastike, kasa për përdorim në transport ose magazinim, 

fuçi, tambure magazinimi, rezervuarë, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, 

kraharorë, paletë ngarkimi dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, 
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pajisje të vogla prej druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje 

mobiljesh, prej druri ose materiale sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose 

materialeve sintetike, bllokimet e rrotave jometale, pajisjet e dritareve, jo prej metali, 

pajisjet e dyerve, jo prej metali, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me 

lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, 

pikat e shitjes me shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë 

ose me anë të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose 

programeve të blerjeve televizive. 

   

 

 

(111)  30025 

(151)  07/12/2022 

(181)  27/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1918 

(732)  Besnik Jusufi Hermann - Schauten - 

Weg 32, 40489 Düsseldorf, DE 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. 

Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)  greenchild 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.    

31   Produkte bujqesore te paperpunuara, pemët dhe perimet e freskëta; barishte kuzhine 

dhe këpurdhat; bimët dhe lulet natyrore; farat dhe "corms"; ushqimi për kafshë; shtresat dhe 

mbulesat për kafshë; pema e kërshëndellave; lulet e thata për qëllime dekorative; produktet 

bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithërat (farat) që nuk janë të përfshira në 

klasat tjera   

40   Menagjimi dhe riciklimi i mbeturinave, pastrimi i ajrit dhe trajtimi i ujit; shërbime 

shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve. 

   

 

 

(111)  28564 

(151)  02/12/2021 

(181)  27/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1919 

(300)  018337746  12/11/2020  EU 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TENCEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   çanta atletike për të gjitha qëllimet; çanta bartëse për të gjitha qëllimet; kuleta të 

montuara në kyç; portofole arti [raste]; çanta me gëzof artificiale; çanta e atashe 

(dokumentesh); çanta atashe (dokumentesh) prej imitim lëkure; çanta atashe të bëra nga 
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lëkura; bartës foshnjash të veshur në trup (kengur); korniza shpine për bartjen e fëmijve; 

çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta shpine me rrota rrotulluese; çanta; çanta për 

kamperë; çanta për alpinistë; çanta për sporte; çanta për veshje sportive; çanta të bëra nga 

imitimi i lëkurës; çanta të bëra prej lëkure; mbajtësit e kartëmonedhave; çanta plazhi; çanta 

rripi dhe çanta hip; çanta librash; çanta Boston; valixhe dokumentesh; valixhe dokumentesh 

(mallra prej lëkure); valixhe dhe çanta dokumentesh; çanta në formë kove; çantë beli; Kuti 

kartash biznesi; mbajtës të kartave të biznesit në natyrën e kuletave; arka biznesi; çanta 

kanavace; çanta kanavace për shoping (pazar); arka kartelash (arka notesi); kuleta kartoni (e 

mbështjellur me lëkure); bartës për kostume, këmisha dhe fustane; arka bartëse; arka 

bartëse për dokumente; çanta për bartje; valixhe bartëse; arka nga imitimi i lëkurës; çanta 

sharmi (omamori-ire); çanta supesh për fëmijë; çantë që mbërthehet; çanta që mbyllen me 

kthetra; mbajtës monedhash; çanta monedhe, jo prej metali të çmuar; mbajtësit e biletave të 

komutimit; kube të kompresuara të përshtatura për bagazh; dosje konferencash; çanta 

kozmetike që shiten të zbrazta; arka kozmetike që shiten të zbrazta; çanta kozmetike; qese 

ndërlidhëse; arka të kartave të kreditit [kuleta]; mabjtës të kartelave të kreditit të bëra nga 

imitimi i lëkurës; mbajtës të kartave të kreditit të bëra prej lëkure; mbajtës të kartave të 

kreditit; çanta që mbahen dër-trup (kryq); çana shpine; çanta diplomatike; arka 

dokumentesh prej lëkure; çanta tërheqëse; qese tërheqëse; arka për patent shofer; çanta 

doku; arka të zbrazta për instrumentesh për përdorim nga mjekët; çanta dore për mbrëmje; 

çanta dore mode; kuleta shajaku; çanta fleksibël për veshje; çanta fluturimi; çanta të 

palosëshme; arka (kuti) folio; çanta gjahu (pajisje për gjueti); çanta veshjesh për udhëtime; 

çanta veshjesh për udhëtime të bëra nga lëkura; bartës rrobash; çanta karroce sportive për 

qëllime të përgjithshme; çanta dore zotërinjsh; çanta lëkure të përshtashme; doreza (çanta); 

çanta për gjëra ushqimore; çanta palestre; korniza për çanta dore; çanta dore; çanta të bëra 

nga imitimi i lëkurës; çanta dore të bëra nga lëkura; çanta dore, çanta solemne dhe kuleta; 

kuti kapelash për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; çantë shpine; çanta alpinistësh; çanta 

shpine për alpinistë; torba; mbajtëse për veshje sportive; mbajtës në formë të arkave për 

çelsa; kuti për kapela nga imitimi i lëkurës; torba japoneze për shfrytëzim (shingen-

bukuro); çanta çelësash; arka çelsash; arka çelsash të bëra prej lëkure; arka çelsash të bëra 

nga imitimi i lëkurës; arka çelsash nga lëkura dhe gëzofi; çanta për takëm; çanta të thurura; 

valixhe (shporta) e thurur nga xunkthi; çanta për zonja; çanta dhe kuleta lëkure; arka lëkure; 

portfol lëkure për monedha; kulete lëkure për kartela kreditore; portfol lëkure; torbë lëkure; 

valixhe lëkure; kuleta lëkure; bagazh; mbulesa bagazhesh; etiketa bagazhi; etiketat e 

bagazhit (prej lëkure); çanta makijazhi që shiten të zbrazta; kuti makiazhi; minaudiere 

(çanta solemne); valixhe të motorizuara; çanta për shumë qëllime; çanta muzikore; arka 

muzikore; çanta për pelena; kuleta pelenash; çanta rrjeti për pazar; çanta për natë; arka për 

natë; kuleta xhepi; arka portofol (çanta dokumentesh); baule (çantë udhëtimi); bartëse 

çantash për bebe; qese (torbë); çanta për mbajtjen e kozmetikës, çelësave dhe sende të tjera 

personale; qese (torba); qese (torba) të bëra nga metali i çmuar; qese (torba) jo nga metalet 

e çmuara; randelë (çantë shpine për shkollë japoneze); çanta pazari për përdorim të 

shumëfisht; çanta në formë ruli; çanta me rul (rrota); valixhe me rrota; çanta shpine; çanta 

shpine me rrota; hejbe (çanta shale); çanta shkolle; çanta për libra shkollorë; çanta shpine 

shkollore; çantat për rruajtje që shiten të zbrazta; çanta këpucësh; çanta këpucësh për 

udhëtime; çanta pazari; çanta pazari të bëra nga lëkura; çanta pazari me rrota të 

bashkangjitura; çanta shpatullash; çanta hobe për bartjen e foshnjave; çanta hobe; hobe për 

bartjen e foshnjave; çanta dore (me forma të ndryshme); çanta të vogla për meshkuj; çanta 
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të vogla me kapse; torba të vogla; çanta të vogla shpine; valixhe të vogla; çanta për 

suvenire; këllëfë specialiteti të përshtatur për bartjen e shkopinjve të palosshëm; sopran 

(torbë skotlandeze); pako sportive; valixhe; valixhe me rafte të ndërtuara; valixhe me rrota; 

çanta për blerje tekstili; arka kravatash; arka kravatash për udhëtime; çanta tualeti; çanta 

veglash [të zbrazta] për motoçikleta; çanta prej lëkure, të zbrazta; qese (torba) veglash, të 

zbrazta; qese veglash, që shiten të zbrazta; çanta për peshqir; bagazhe  udhëtimi; çanta 

udhëtimi të bëra nga materiale plastike; arka udhëtimi; mbulesa për rroba të udhëtimit; 

bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; çanta udhëtimi të bëra nga imitimi i lëkurës; takëm 

udhëtimesh; takëm udhëtimi (prej lëkure); koferë udhëtimi; çantë doku karocë; koferë 

(bagazh); kofer dhe valixhe; çanta pazar me dy rrota; valixhe (kofer i vogel); arka (çanta) të 

përshtatura që shiten të zbrazta; arka (çanta), jo të përshtatura; Kuleta që bashkangjitje në 

rripa; kuleta përfshirë mbajtësit e kartelave; kuleta, jo prej metali të çmuar; thasë lavanderie 

(që nuk janë të përshtatur); qese  (çanta) higjienike për bartjen e tualeteve; çanta të 

papërshkueshme nga uji; çanta për fundjavë; çanta me rrota; bagazhet me rrota; çanta 

pazari me rrota; Çanta pune; çanta dore që montohen në kyç; torba (çanta) që montohen në 

kyç; kuleta që montohen në kyq. 

   

 

 

(111)  28565 

(151)  02/12/2021 

(181)  27/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1920 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  King's Crown 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj; Pije me bazë-çaji; Përzierje çaji; Qese çaji; Kafe, çaja dhe zëvendësues të 

tyre; Çaja (Jo -mjekësor-) me  përmbajtje limoni; Qese çaji (Jo-mjekues -); Çaj i çastit 

[përveç atyre për qëllime mjekësore]; bonbone jo-mjekësore.   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistencë për biznese, menaxhim dhe 

shërbime administrative; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe Shërbime e shitjes me pakicë 

në lidhje me çajet; Reklamim; Promovimi i biznesit të kompjuterizuar; Publiciteti dhe 

shërbimet e promovimit të shitjeve; Reklamime online; Postimi - i afisheve; Shpërndarja 

dhe propagandimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, materialeve të 

shtypura, mostrave]; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe Shërbimet e shitjes me pakicë në 

lidhje me Sheqerin   

 

 

 

(111)  28566 

(151)  03/12/2021 

(181)  30/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1922 

(540)   
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(591)  Ngjyrë portokalli, ngjyrë kafe e errët, 

kafe e lehtë, e bardhë dhe e zezë.  

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafle, vafer    

 

 

 

(111)  28567 

(151)  03/12/2021 

(181)  30/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1923 

(591)  e bardhë dhe e zezë 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbia, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafle, vafer   

 

 

 

(111)  28570 

(151)  03/12/2021 

(181)  02/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1934 

(591)  E zeze, ngjyre hirir dhe e bardhe. 

(300)  080553  03/06/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 
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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; mallëra 

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 
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baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë 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 mënçura, syze të mënçura, 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; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; 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; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme 

fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë 

dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftëis të kufizuar; 

qorape 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; aparet për rregullimin e nxehtësisë; thermostat; ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionuesit 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 survejimit 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 

përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti 
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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 dge 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 cialt janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat   

42   “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuare, 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 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 krijimi, dizenjimi dhe 

mirëmbajtja 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 
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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. 
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(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura; 

gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi. Televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up 

boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 
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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; mallëra 

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, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë 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 mënçura, syze të mënçura, 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; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; 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; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme 

fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë 

dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftëis të kufizuar; 

qorape 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 
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banimit; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e nxehtësisë; thermostat; ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionuesit 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 survejimit 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 

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 dge rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

520 

 

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 cialt janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.   

42   “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuare, 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 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 krijimi, dizenjimi dhe 

mirëmbajtja 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. 

   

 

 

(111)  29688 

(151)  23/09/2022 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1936 

(591)  E hirit 

(732)  IPE-PROING SH.P.K Dardania,Bl.1/1 

Hy.1 Prishtinë, KS 

(740)  Flamur Pllana Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-

vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje sigurie dhe shpëtimi të jetës.   

37   Shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë rikthimin e objekteve në 

gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose kimike.   
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42   Shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të 

fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike shkencore, 

inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të brendshëm.   

 

 

 

(111)  29255 

(151)  25/07/2022 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1944 

(526)  FIRE DELETE 

(732)  BG Technologies Sh.p.k. 

 Rr. Ferat Draga, nr.16-Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  FIRE DELETE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.    

 

 

 

(111)  29256 

(151)  25/07/2022 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1945 

(591)  E Kuqe, e Bardhë, E Verdhë dhe e 

Gjelbër.   

(732)  BG Technologies Sh.p.k. Rr. Ferat 

Draga, nr.16-Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  
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(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  29085 

(151)  06/07/2022 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1953 

(732)  CDI-Kosovo  L.L.C Rr. Fehmi 

Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)  ExtraMarche 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe   

21   Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera   

24   Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e 

shtreterve dhe tavolinave   

29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti 

dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte 

e drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.   

32   Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng 

frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin  epijeve freskuese   

 

 

 

(111)  29891 

(151)  07/10/2022 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1954 

(540)   
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(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 

organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

   

 

 

(111)  29892 

(151)  07/10/2022 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1957 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 
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organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

 

 

 

 

(111)  28893 

(151)  08/04/2022 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1959 

(300)  3534082  16/09/2020  UK 

(732)  Astellas B.V. Sylviusweg 62, NL-

2333 BE Leiden, Netherlands, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   “Ofrime të trajnimeve educative online ballë për ballë (personalisht) dhe 

përmbajtjes për përdorim në trajtimin dhe menaxhimin e simptomave dhe/apo diagnozave 

mjekësore lidhur me onkologjinë.”   

 

 

 

(111)  28555 

(151)  30/11/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1968 

(591)  Gold,E Bardhë 

(732)  RED BEAUTY CORNER SH.P.K. 

810169492 Prishtinë, Rr.Rifat Berisha 11/3, 

KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

(540)   
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Consulting" 

Prishtine Prishtine 

 
 

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore. 

   

 

 

 

(111)  29077 

(151)  27/06/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1969 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

 6001 Bollinger Canyon Road 

San Ramon, California 94583, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Mjete ftohëse, mjete ftohëse për motora, lëngje antikorozive për sisteme ftohëse 

për motora, mjete ftohëse për motora me veti antikorozive, me veti kundër ngrirjes 

(antifriz) dhe me veti kundër vlimit; mjete ftohëse, antikorozivë, antifrizë, lëngje kundër 

vlimit në formë të koncentruar; shtesa (additivë) për karburantë, mjete për pastrim për 

karburantë, sisteme me karburant dhe motora; lëngje, lëngje për hidraulik, lëngje për 

sisteme frenimi, lëngje për servo sisteme drejtimi, lëngje për sisteme transmisioni, lëngje 

për sisteme automatike të transmisionit, lëngje për sisteme të varjes së pasme të automjetit 

dhe sisteme të amortizimit; lëngje për procesimin e metaleve; lëngje antifrizi për pastrimin 

e xhamave të përparme të veturave; adjuvantë (adjuvants); adjuvantë për përdorim me 

mjete kimike bujqësore dhe herbicide; vajra dhe bashkëdyzime për lirimin nga kallupet; 

additive (shtesa) dhe bartësa për përdorim me lubrifikant, vajra, bojra, ngjyra, goma dhe 

material plastike; ekstenderë dhe zbutës për goma dhe plastika.    
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(111)  30068 

(151)  12/12/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1970 

(591)  E gjelbër e kuqe, e zezë 

(732)  VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Leter dhe karton; materiale te shtypura; material per lidhjen e librave; fotografi; 

artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve; ngjites per artikuj shkrimi ose 

shtepiak; vizatim materialesh dhe materialesh per artiste ; penele; materiale udhezuese dhe 

mesimore; flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim; lloji i printerve , 

blloqet e shtypjes   

25   Veshje, kepuce, veshje per koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet  e zyres.   

36   Sigurimi , ceshtjet financiare; punet monetare; punet e pasurive te paluajtshme   

39   Transporti; paketimin dh magazinimin e mallrave;rregullimi i udhetimit.   

41   Arsimi; sigurimi i trajnimit; argetim; veprimtari sportive dhe kulturore.   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe kerkime dhe projekte ne lidhje me to; 

analiza industriale, kerkime industriale dhe sherbime te dizajnit industrial; sherbime te 

kontrollit te cilesise dhe vertetimit, dizejnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit 

kompjuterik.   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i perkohshem.   

44   Sherbime mjeksore; sherbime veterinare; kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njerzore ose kafshet; sherbimet e bujqesise, akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise.   

 

 

 

(111)  30067 

(151)  12/12/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1971 

(591)  E gjelbër, e kuqe e zezë 

(732)  VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

(540)   
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(511) 16   Leter dhe karton; materiale te shtypura; material per lidhjen e librave; fotografi; 

artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre; pervec mobiljeve; ngjites per artikuj shkrimi ose 

shtepiak; vizatim materialesh dhe materialesh per artiste ; penelë; materiale udhezuese dhe 

mesimore; flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim; lloji i printerve, 

blloqet e shtypjes.   

25   Veshje , kepuce, veshje per koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyres.   

36   Sigurimi; çeshtjet financiare; punet monetare; punet e pasurive te paluajtshme.   

39   Transporti; paketimin dhe magazinimin  emallrave; rregullimi i udhetimit   

41   Arsimi; sigurimi i trajnimit; argetim; veprimtari sportive dhe kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe kerkime dhe projekte ne lidhje me to; 

analiza industriale, kerkime industriale dhe sherbime te dizajnit industrial; sherbime t 

ekontrollit te cilesise dhe vertetimit; dizejnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit 

kompjuterik.   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve ; akomodimi i perkohshem.   

44   Sherbime mjeksore; sherbime veterinare; kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njerzore ose kafshet; sherbimet e bujqesise, akuakultures, hortikultures dhe pylltarise.   

 

 

 

(111)  30069 

(151)  12/12/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1972 

(732)  VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung  Address: Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

 
 

(540)  PYLLI I ARINJVE Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Leter dhe karton;materiale te shtypura;materialal per lidhjen  e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 

shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes.   

25   Veshje, kepuce, veshje per koke.   

35   reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres.   

36   Sigurimi;çeshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme.   

41   Arsimi, sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore.   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i perkohshem.   
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44   Sherbime mjeksore;sherbime veterinare;kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njereore ose kafshet;sherbimet e bujqesise , akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise   

 

 

 

(111)  30070 

(151)  12/12/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1973 

(732)  VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k Rr. Rexhep 

Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, Prishtinë 10000, 

Kosovë 

 
 

(540)  BEAR SANCTUARY Prishtina 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Leter dhe karton;materiale te shtypura;materialal per lidhjen  e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre, pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 

shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes.   

25   Veshje, kepuce, veshje per koke   

35   reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres.   

36   Sigurimi;çeshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme   

41   Arsimi, sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm   

44   Sherbime mjeksore;sherbime veterinare;kujdes hixhienik dhe i bukurise per qeniet 

njereore ose kafshet;sherbimet e bujqesise , akuakultures, hortikultures, dhe pylltarise   

 

 

 

(111)  29325 

(151)  18/08/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1974 

(732)  VIER PFOTEN International – 

gemeinnützige Privatstiftung Linke 

Wienzeile 236, 1150 Vienna, Austria, AT 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti Rr. 

Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, Prishtinë 

10000, Kosovë 

 
 

(540)  THESARET E NATYRES 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër dhe karton;materiale te shtypura;material per lidhjen e 

librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe kerkesa per zyre;pervec mobiljeve;ngjites per artikuj 
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shkrimi ose shtepiak;vizatim materialesh dhe materialesh per artiste;penele;materiale 

udhezuese dhe mesimore;flete plastike, filma dhe çanta per mbeshtjellje dhe paketim;lloji i 

printereve, blloqet e shtypjes.   

25   veshje, kepuce, veshje per koke.   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyres   

36   sigurimi;ceshtjet financiare;punet monetare;punet e pasurive te paluajtshme   

41   arsimi;sigurimi i trajnimit;argetim;veprimtari sportive dhe kulturore.   

43   Sherbime per sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i perkohshem   

 

 

 

(111)  29546 

(151)  15/09/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1975 

(591)  e bardhë, e zezë, hiri e ndritshme, 

hiri e errët, portokalli e ndritshme, portokalli 

e errët, e gjelbër, kaltër e ndritshme, kaltër e 

errët 

(732)  TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm   

41   Shërbimet  e kohës së lirë.   

 

 

 

(111)  28793 

(151)  31/03/2022 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1976 

(591)  Portokalli e ndritshme,  

portokalli e errët, gjelbër  e ndritshme, 

gjelbër  e errët, kafe e errët  

(732)  TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 9   Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm.   

41   Shërbimet  e kohës së lirë.   

 

 

 

(111)  28894 

(151)  08/04/2022 

(181)  08/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1981 

(591)  E kaltër dhe e verdhë 

(732)  ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 

31000 Istog, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Dhënie me qira e hapësirave të reklamimit; dhënie me qira e stendave për shitje; 

organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare dhe reklamimi; dhenie me qira e tabelave për 

reklamim [tabela reklamuese]   

36   Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme; manaxhimi i pasurive të paluajtshme; dhënie 

me qira e zyrave [pasuri të paluajtshme]; dhënie me qira e zyrave për bashkëpunëtorët 

   

 

 

 

(111)  28726 

(151)  25/03/2022 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1998 

(300)  2020-799  23/10/2020  LI 

(732)  Swarovski Aktiengesellschaft 

Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundruese, studiuese, fotografike, 

kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, detektuese, testuese, 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

531 

 

inspektuese, shpëtues dhe mësimorë;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, regjistrim i zbrazët dixhital ose analog dhe ruajtje e të 

dhënave;mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë;arkë regjistruese, pajisje 

llogaritëse;kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrje për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit;syze dhe korniza për 

syze;lente të të gjitha llojeve;syze dielli;kufje veshi;kufje;altoparlantë 

audio;kompjuterë;pajisje elektronike dore;pajisje elektronike shumëfunksionale për 

marrjen, ruajtjen dhe / ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve;telefona 

mobil;kamera;video kamera;skedarë muzikorë të shkarkueshëm;regjistrime audio dhe video 

që përmbajnë muzikë dhe shfaqje artistike;USB Disqe;majë shkruese për përdorim në 

ekranet me prekje;trekëmbësh për dylbi, teleskopë dhe pamje teleskopike;adaptorë 

trekëmbësh për dylbi dhe pamje teleskopike;pllaka trekëmbësh për dylbi dhe pamje 

teleskopike;pasqyra (optika);prizmat (optika);dylbi;syze operash;teleskopë;pamje 

teleskopike;syze zmadhuese;lentometra;aparate optike të të gjitha llojeve;kolimatorë;dylbi 

e pushkës;okulare;pajisje elektronike që vishen;pajisje të sistemit të pozicionimit global 

(GPS);orë inteligjente;rripa ore që komunikojnë të dhëna në pajisje të tjera elektronike;syze 

të zgjuara;rripa inteligjentë;unaza të zgjuara;rroba të zgjuara;byzylyk i lidhur me internet 

(instrumente matëse);matës të kalorive;regjistrues elektronikë të rrahjeve të zemrës (përveç 

atyre për përdorim mjekësor);pedometër;lartësimatës;Pajisjet e ruajtjes së të dhënave të 

përputhshme me USB;karikues baterie;pako baterie të lëvizshme;aksesorët, pjesët, 

përbërësit dhe çantat, kutitë dhe mbështjellësit për të gjithë mallrat e mësipërme;kutitë e 

bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente;magnet kristal;helmeta mbrojtëse 

për sporte;trekëndëshat paralajmërues për automjetet, reflektorët për sigurinë rrugore, në 

veçanti bordet sinjalizuese dhe shenjat rrugore, brezat reflektuese dhe veshjet reflektuese 

për sigurinë e këmbësorëve.   

14   Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; diademë; stoli të flokëve prej metali të çmuar 

(stoli); gurë të çmuar; gurë të çmuar sintetikë; imitim i gurëve të çmuar; gurë bizhuterish 

prej qelqi me facet; zbukurime (stoli); magnet që janë stoli; gjerdanë; vathë; byzylyk; unaza 

(stoli); brosh; rrathë dore; varëse bizhuterie; varëse për unaza çelësash; varëse; zinxhirë 

metalesh të çmuar dhe gjysëm të çmuar; rripa zinxhiri duke qenë stoli; varëse në formë 

hapëse (me fotografi); lidhje manshetash; gjilpër kravate dhe karficë e kravatës; karficë 

këpucësh që janë stoli; karficë për shami që janë stoli; medalione; zinxhirë çelësash; unaza 

çelësash; sende stoli prej qelqi, gurë të çmuar natyralë ose artificialë, plastikë, metal i 

zakonshëm ose i çmuar për përdorim personal; rruaza për të bërë stoli; orë dhe orë muri dhe 

pjesët e tyre; shirita dhe rripa ore; kuti të përshtatura për mbajtjen e orëve dhe orëve të 

murit; kuti stolish; këllëf stolish.   

16   Letër dhe kartuq; materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; ngjitës 

për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e shtypjes; letër 

ambalazhi; shirita letre; çanta, zarfe dhe qese letre për paketim; kuti kartoni ose letre; 

broshura; katalogje; manuale; libra; libra për tryezë kafeje; kartolina urimi; qese paketimi, 
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mbështjellës paketimi dhe qese paketimi prej plastike; etiketa (jo prej tekstili); fletore; 

fletore për fotografi ngjitëse; revista; kalendarët; libërmbajtës; faqeshënues; peshues 

dekorativ për letër; mbajtës i pasaportave; mbështjellës i pasaportave   

21   Enë dhe enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe takëm, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit të 

ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile; objekte dekorative të bëra prej kristali, 

enë balte, qeramike, qelqi, porcelani; figurina; enë qelqi për pije alkoolike; vazo; vazo 

lulesh; shandanë me shum krahë; shandan; qirimbajtës; unaza qirinjsh; enë të ndryshme nga 

dheu; enë dhe takëm; termos dhe kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; mbështetëse për 

thika; enë tryeze prej qelqi; kriklla; gota; shishe; karafitë (shishe me buzë të hapur) 

dekantues; qelq; gota me këmbë (goblet); mbajtëse sapuni; enë shërbyese; kavanoza; tasa; 

pjata shërbyese; çajnikë; filxhan kafeje; qëndrim tortash; tenxhere; pjatë filxhani; furça 

flokësh, furça grimi dhe furça thonjsh; përzierës kripe dhe piperi të zbukuruar me gotë; 

avullues parfumesh të shitur bosh; shkopinj; kapëse rrobash; shtrojë për gota, jo prej letre 

dhe përveç liri tavoline; tapa shishesh prej qelqi; hapëse shishesh; ftohës portativ të verës; 

trazues për koktej; nxjerrëse tapash; kova akulli; mbajtëse pecetash; unaza pecete; mbajtëse 

e të hollave në formë derri (piggy banks); shina dhe unaza peshqiri; tabaka për qëllime 

shtëpiake; lecka pastrimi.   

28   Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për video lojëra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

zbukurime për pemët e Krishtlindjeve; stolitë e festave; stoli për pemët e Krishtlindjeve; 

lojëra tavoline; çanta të dizajnuara posaçërisht për sende sportive; Pemët e Krishtlindjeve 

nga materiali sintetik; shkop të bilardos; gota për zare; shigjeta; çanta golfi, me ose pa rrota; 

doreza golfi; patina akulli; patina për rrota; vela; maska teatrore; kapele për festa nga letra; 

skia; globet e dëborës; dërrase dëbore për skijim (snowboard); këpucë dëbore.   

35   Reklamim;  menaxhim biznesi;  administrim biznesi;  funksionet e zyrës;  shërbime me 

pakicë ose shumicë;  shërbime me pakicë ose shumicë përmes internetit; duke sjellë së 

bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri mallrash, duke përjashtuar 

transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe porosisin me lehtësi ato 

mallra; duke sjellë së bashku, për përfitimin e të tjerëve, një shumëllojshmëri mallrash, 

duke përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të ekzaminojnë produkte të 

tilla në një faqe në internet dhe t'i porosisin ato mallra në mënyrë të përshtatshme;  të gjitha 

shërbimet e lartpërmendura në fushat e gurëve të çmuar dhe imitimeve të gurëve të çmuar, 

bizhuteri dhe aksesorëve të bizhuterisë, orëve të dorës dhe orëve dhe pjesëve të tyre, artikuj 

shkrimi, stilolapsa dhe instrumente shkrimi, syze, akcesorë mode, veshje, këpucë, mbulesë  

koke, çanta dore, dhe  artikuj të vegjël prej lëkure, pajisje elektronike dhe akcesorë, 

parfume, kozmetikë, përgatitje higjienike, llambadarë, llamba dhe pajisje ndriçimi, sende 

shtëpiake, akcesorë dhe dekor, figura të vogla dhe artikuj kristali, stolutë e festave, dylbi, 

teleskop dhe paisje teleskopike;  promovim komercial, informacion dhe shërbime 

reklamuese, të ofruara gjithashtu përmes internetit;  organizimi i ekspozitave, panaireve dhe 

shfaqjeve të modës për qëllime komerciale ose reklamuese;  promovimi i shitjeve për të 

tjerët;  shpërndarja e reklamave (broshurave, prospekte, materiale të shtypura, mostra);  

publikimi i materialeve të shtypura (përfshirë në formë elektronike) për qëllime reklamimi;  

sponsorizimi (promovimi dhe shërbimet e marketingut);  këshilla dhe konsulencë biznesi në 

lidhje me franzhizën; besueshmëria e klientit dhe shpërblimeve të tyre, përkatësisht, kryerja 

e një programi shpërblimesh stimuluese për të promovuar shitjen e mallrave dhe 
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shërbimeve të një kompanie dhe për t'u siguruar klientëve përfitime të specifikuara, 

domethënë, promovime, ftesa në ngjarje të veçanta, njoftimin e hershëm të lëshimet e 

produkteve dhe zbritjeve në produkte dhe  biletat për ngjarje.  

   

 

 

(111)  29148 

(151)  08/07/2022 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2002 

(732)  Alpro, commanditaire vennootschap 

op aandelen Vlamingstraat 28 

8560 Wevelgem Belgium, 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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(111)  28653 

(151)  23/03/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2007 

(591)  E Gjelbërt. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28660 

(151)  23/03/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2008 

(591)  E Gjelbërt. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28652 

(151)  23/03/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2009 

(591)  E Gjelbërt. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

(540)   
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(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28683 

(151)  24/03/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2011 

(732)  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Çipse   

30   Flips.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.    

 

 

 

(111)  28895 

(151)  08/04/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2016 

(591)  E kaltër, e kuqe. 

(732)  PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

ČIPSA I  DRUGIH PROIZVODA OD 

KROMPIRA, "CHIPS WAY" DOO, Čačak, 

Milutina Mandića b.b., 32000 Čačak, RS, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)  feel happy  
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(511) 30   Biskvita; gurabija të thata; keksa; biskota malt; çokolada; deserte; ëmbelsira;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyresh.    

 

 

 

(111)  29045 

(151)  17/06/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2017 

(591)  Gold, gjerlbërt dhe e bardhë 

(732)  CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).   

5   Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore   

30   Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë   

 

 

 

(111)  29050 

(151)  17/06/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2019 

(591)  Gjerlbërt dhe e verdhë 

(732)  CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

(540)   
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Podujevë, Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).   

5   Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore   

30   Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë,    

 

 

 

(111)  29049 

(151)  17/06/2022 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2020 

(591)  Kuqe, bardhë dhe e verdhë 

(732)  CIT & TERRA GRUPPE SH.P.K. 

Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma).   

5   Çajra dhe suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë 

përfitime shëndetësore   

30   Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë,    

 

 

 

(111)  29329 

(151)  18/08/2022 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2021 

(591)  e kaltërt, e kaltët e errët (teget), bardhë 

(540)   
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(300)  00003529844  04/09/2020  UK 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House 4 Temple Place London WC2R 

2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
      

 
 

 

(511) 34   Cigare, puro, cigarillos (puro e hollë), mbështjell duhanin tuaj, duhan për llulla 

dhe produkte duhani 

   

 

 

(111)  28744 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2022 

(732)  Model Holding AG Industriestrasse 33 

8570 Weinfelden Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; ambalazhë nga letra dhe kartoni të cilat nuk janë të përfshira në 

në klasat e tjera; karton dhe paketim kartoni për shishe, të cilat nuk janë të përfshira në në 

klasat e tjera; karton ose paketim letre për shishe; kartolina për paketim; materiale të 

shtypura; material kontabiliteti; shirita ngjitës për përdorim në zyrë ose shtëpi; Materialet 

plastike të përdorura në paketim të cilat nuk janë të përfshira në në klasat e tjera; fletë 

ambalazhi prej plastike, celuloza e rigjeneruar ose viskoze; petë plastike (fleksibile dhe 

ngjitëse) për mbështjelljen e paletave; fletë plastike për jastuk ajri [për paketim]; qese 

plastike ose letre; material amortizimi nga letra e mbeturinave dhe / ose celulozës, letrës, 

kartonit; kuti kartoni të valëzuara.   

17   Material për shtroja (ambalazha) nga goma ose plastika.   

35   Shitja me pakicë dhe shumicë, përfshirë shitja me pakicë dhe shumicë në internet 

(online).   

39   Transport; paketim, magazinim dhe shpërndarje e mallërave; informacion dhe këshilla 

për çështjet e transportit; informacion dhe këshilla për paketimin dhe konceptet e paketimit.   

40   Riciklimi i mbeturinave, mbeturinave dhe ambalazhit.   

42   Dizajnimi i paketës   
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(111)  28836 

(151)  06/04/2022 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2026 

(732)  Aristo Pharma GmbH Wallenroder 

Strasse 8-10, 13435 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PHYSIOGEL BIOMIMIC 

TECHNOLOGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për kujdesin e lëkurës, flokëve dhe lëkurës së kokës (scalp); shampon, 

larësit, xhel, shkumë e flokëve (mus), deodorant, sapun, pudër, losion, krem, vaj, pomadë. 

   

 

 

(111)  28738 

(151)  25/03/2022 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2027 

(732)  Aristo Pharma GmbH Wallenroder 

Strasse 8-10, 13435 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PHYSIOGEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për kujdesin e lëkurës, flokëve dhe lëkurës së kokës (scalp); shampon, 

larësit, xhel, shkumë e flokëve (mus), deodorant, sapun, pudër, losion, krem, vaj, pomadë   

5   Farmaceutikët topikal për trajtimin e sëmundjeve dermatologjike, gjendjes dhe 

çrregullimeve   

 

 

 

(111)  28681 

(151)  24/03/2022 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2029 

(300)  UK00003555632  13/11/2020  UK 

(732)  AstraZeneca UK Limited  1 Francis 

Crick Avenue Cambridge Biomedical 

Campus, Cambridge United Kingdom CB2 

0AA, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 

(540)  VAXZEVRIA 
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(511) 5   Substanca dhe pergatitje farmaceutike.    

 

 

 

(111)  28633 

(151)  18/03/2022 

(181)  15/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2030 

(591)  kaltërt, hiri, vjollcë e hapur, vjollcë e 

errët 

(300)  082069  24/11/2020  JM 

(732)  Benson & Hedges (Overseas) Limited 

Globe House 4 Temple Place London WC2R 

2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për të bërë cigare me dorë; 

duhan për llullë (çibuk); produkte duhani; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); puro; cigarillos (puro të holla); çakmakë për cigare; çakmakë për puro; çibrit; 

artikuj për duhanpirësit; letër për cigare; tuba letre për cigare; filtra për cigare; pajisje xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makina manuale për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për ngrohje. 

 

   

 

 

 

(111)  28764 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2032 

(591)  Vjollce, e kaltert dhe e gjelbert. 

(300)  80690  19/06/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qasjen, kërkimin menaxhimin, shikimin, 
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ruajtjen, dhe ndarjen e dosjeve; softuer kompjuterik për mbajtjen e shënimeve të takimeve 

personale, sinkronizimin dhe ndarjen e takimeve kalendarike me të tjerët, dhe ofrimin e 

rikujtimeve automatike dhe orareve të ngjarjeve; softuer kompjuterik për kërkimin, 

shfletimin, rishikimin, shkarkimin, dërgimin, pranimin, ndarjen, dhe shikimin e imazheve 

dhe grafikave; softuer kompjuterik për kërkim, shfletim, rishikim, shkarkim, ndarjen, 

vrojtimin, dhe luajtjen e lojërave elektronike dhe aplikacionet softuer; softuer kompjuterik 

për kërkimin, shfletimin, rishikimin, shkarkimin, ndarjen, vrojtimin, dhe luajtjen 

drejtpërdrejt dhe zërtin e para-regjistruar, video dhe përmbajtjes multimediale; softuer 

kompjuteik për kërkimin, shfletimin, rishikimin, shkarkimin, ndarjen, vrojtimin, dhe 

leximin e librave elektronik, gazetave, publikimeve periodike dhe publikimeve; softuer 

kompjuterik për menaxhimin e informatave personale; softuer kompjuterik për gjurmimin e 

lokacionit të pajisjeve dixhitale mobile; softuer kompjuterik për përdorim në qasjen në 

Internet apo rrjete të tjera të komunikimit.”   

 

 

 

(111)  28763 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2033 

(591)  Vjollce, e kaltert dhe e gjelbert. 

(300)  80690  19/06/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   “Transmetim dhe emitim i zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, 

multimedias, televizionit, video lojerave, lojerave kompjuterike dhe radios me anë të 

rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; transmetim dhe emetim i muzikes 

se transmetuar, audios, videos, lojerave kompjuterike, dhe permbajtjeve multimediale me 

ane te rrejtit te telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim 

të transmetimit dhe sherbimeve te transmetimit me anë të rrjeteve të telekomunikimit, 

rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), 

televizionit dhe kabllove.”   

41   “Zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhe prezentimin e radio programeve, 

radiotransmetimeve private (podcast), programeve televizive, filmave, multimediave me 

përmbajtje zbavitëse, video lojerave, lojerave kompjuterike, dhe regjistrimin e zerit; 

ofrimin ne vazhdim te programeve televizive, radio, audio, video, podcast dhe webcats; 

ofrimin e programeve zbavitese, sportit, muzikes, informacioneve, lajmeve dhe ngjarjeve 

aktuale me ane te rrjetit te telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, Internetit, satelitit, radios, 
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rrjetit te komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe televizionit kabllovik; ofrimin e 

programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

infromimit, lajmeve, realitetit, dhe ngjarjeve aktuale; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, muzikës, informimit, lajmeve 

dhe ngjarjeve aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e zbavitjes, sportit, 

muzikës, lajmeve, dhe artit dhe kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave 

kompjuterike jo-të shkarkueshme, lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video 

lojërave.”   

42   “Ofrimin online te rrjetit te ambientit qe permban teknologji dhe ju mundeson 

perdoreuesve te i ndajne te dhenat; ofrimin e web-faqeve me permbajtje te teknologjise qe 

ju mundeson perdoruesve te internetit te ndajne dokumente, imazhe, audio, video, 

aplikacione te softuerit kompjuterik, publikime, video lojera, lojera kompjuterike, dhe 

lojera elektronike; sherbime kompjuterike, kryesisht, sherbimet e pritjes interactive qe i 

mundeson perdoruesve te publikojne dhe te ndajne muziken, imazhet, publikime, videot, 

video lojerat, lojerat kompjuterike, lojerat elektronike, dhe aplikacione te softuerit 

kompjuterik; ofrimin e web faqeve me permbajtje teknologjikr qe I mundeson perdoruesve 

te internetit te ndajne dokumente, imazhe, audio, video, aplikacione te softuerit 

kompjuterik, publikime, video lojera, lojerat kompjuterike dhe lojerat elektronike; ofrimin e 

nje rrejti ambientit te rrjetit online qe permban teknologji qe ju mundeson perdoruesve te 

ndajne te dhenat.”   

 

 

 

(111)  28762 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2034 

(300)  81257  21/08/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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, 
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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; mallëra 

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, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 
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elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; 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; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; 

aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; 

alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; 

magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi të 

kufizuar; qorape 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 kondicionuesit 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 survejimit 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 

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 
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pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë  që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”   

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.” 
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(111)  28761 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2035 

(732)  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)  RAV4 ADVENTURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesë struktorore pë to.”   

 

 

 

(111)  28814 

(151)  01/04/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2036 

(591)  E kuqe, e verdhë, e bardhë 

(732)  SEARA ALIMENTOS LTDA. 

Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 - São 

Paulo - São Paulo - Brazil, BR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Shpezët, jo të gjalla; dhjam derri; proshutë; Mish; mish derri; mish, i 

konzervuar; kroketa; margarinë; turshi; proshutë; djathë; salcice hot dog; qofte; lëng pule; 

mish i tharë [mish i kripur i tharë]; mish kembe [këmba e derrit]; brinjë [prerje mishi]; 

ndërprerje mishi; pete hamburger; suxhuk; mish ije; mortadella; paio [suxhuk derri 

Lusobrazilian]; pate mishi; rabada [gjellë me bazë oxtail]; sallam; perime turshi; perime të 

ngrira; mish të kripur; pate të mëlçisë; Patate të skuqura; përzierje që përmbajnë yndyrë për 

feta buke; vaktet e përgatitura kryesisht të përbëra nga mishi, peshku, shpendët ose 

perimet”.   
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(111)  28845 

(151)  07/04/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2041 

(300)  302020023213.9  23/10/2020  DE 

(732)  thyssenkrupp AG ThyssenKrupp Allee 

1 45143 Essen, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  TK Elevator 

 
 

     

 
 

 

(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 

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 
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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.    

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 
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per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes 

(hipjes) së pasagjerëve   

 

 

 

(111)  28759 

(151)  30/03/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2043 

(300)  40-2020-0111911  30/06/2020  KR 

(732)  SK BIOPHARMACEUTICALS CO., 

LTD. 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,  

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ONTOZRY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; produkte farmaceutike; përgatitje kimike 

për qëllime farmaceutike; përgatitje farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit qendror nervor [CNS]; përgatitje 

farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit nervor; psikotrope; soporifikë; 

përgatitje për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

sistemit endokrin; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve metabolike; 

preparate farmaceutike për trajtimin e sklerozës multiple; preparate medicinale për trajtimin 

e lëkurës; përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskulo-skeletore; 

përgatitje farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e krizës; përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; pilula për trajtimin e simptomave të marramendjes; 

përgatitjet farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve hormonale; produkte farmaceutike për trajtimin 

e sëmundjeve të frymëmarrjes.   

 

 

 

(111)  28896 

(151)  08/04/2022 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2045 

(732)  IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 

10156 TORINO , IT 

(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) 1   Kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; Rrëshira artificiale të papërpunuara; Plastikë të papërpunuar; 

Përbërje për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; Preparate për kalitje dhe saldim; 

Substancat për nxirjen e lëkurave të kafshëve;  Ngjitës për përdorim në industri; Stuko dhe 

pasta tjera mubshëse; Kompost (përzierje plehërash), plehra organike, plehra; Preparate 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; substanca kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; Kemikalet e përdorura për automjete; Ftohës të motorit për 

automjete; Antifriz (kundërngrirës); Antifriz (kundërngrirës) për sistemet e ftohjes së 

automjeteve; Preparate kundër vlimit për ftohës të motorëve; Ftohës për motorët e 

automjeteve; Antifriz (kundërngrirës) për radiatorët e automjeteve; Aditivë kimik për vajrat 

e motorit; Aditivë kimik për lëndët djegëse të naftës; Aditivë kimik për lëndët djegëse të 

motorëve me djegie të brendshme; Aditivë kimik për përdorim me lëndë djegëse të 

motorëve me djegie të brendshme; Aditivë kimik për lëngjet transmetuese; Aditivë kimik 

për trajtimin e karburantit; Aditivë kimik për sistemet e ftohjes së motorit; Katalizatorë për 

përdorim në proceset kimike; Aditivë kimikë për karburant; Produkte kimike të përdorura 

në industrinë e naftës dhe gazit; Preparate kimike për motorët dekarbonizues; kemikale për 

pastrimin e vajit të motorëve; Preparate për pastrimin e gazit; Kemikale antifrizi për motor; 

Kemikale ftohëse për motor; Aditivë kimik për vajrat motorike, karburantet, lëngjet 

hidraulike dhe transmetuese për automjetet; Vajra hidraulikë dhe transmetues për 

automjete.   

4   Vajra dhe yndyrna industriale; Dyll; Lubrifikantë; Përbërjet lidhëse për thithjen e 

pluhurit dhe lagështisë; Karburantet dhe ndriçuesit; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Vaj 

industrial; Vaj motori; Vaj ingranazhi (marshe); Vaj motori automobilistik; Vaj lubrifikues; 

Vaj lubrifikues për motorët e mjeteve motorike; Vaj lubrifikues për qëllime industriale; 

Lubrifikantë industrialë; Lubrifikantë motorikë; Lubrifikantë ingranazhesh; Dyll industrial; 

Yndyrna industriale; Yndyrat motorike; Yndyrna ingranazhesh; Yndyrna lubrifikuese; 

Karburante; Karburant motorik; Vaj dizel; Karburante; Benzinë; Gazolinë; Naftë, e 

papërpunuar ose e rafinuar; Gaz i lëngshëm i naftës.   

 

 

 

(111)  28897 

(151)  08/04/2022 

(181)  18/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2051 

(732)  SK BIOPHARMACEUTICALS CO., 

LTD. 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; produkte farmaceutike; përgatitje kimike 
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për qëllime farmaceutike; përgatitje farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit qendror nervor [CNS]; përgatitje 

farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit nervor; psikotrope; soporifikë; 

përgatitje për lehtësimin e dhimbjes; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të 

sistemit endokrin; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve metabolike; 

preparate farmaceutike për trajtimin e sklerozës multiple; preparate medicinale për trajtimin 

e lëkurës; përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskulo-skeletore; 

përgatitje farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e krizës; përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; pilula për trajtimin e simptomave të marramendjes; 

përgatitjet farmaceutike për parandalimin e çrregullimeve të sistemit imunitar; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve hormonale; produkte farmaceutike për trajtimin 

e sëmundjeve të frymëmarrjes.   

 

 

 

(111)  28844 

(151)  06/04/2022 

(181)  18/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2052 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Visar Emini “ALT3C” SHPK  

 rr.Ahmet Krasniqi, nr.10, Veranda C1A, 

K.IV 10.000 Prishtinë, KS 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Shërbime telekomunikuese përmes platformave dhe portaleve te internetit, 

shërbime te transmetimit te televizionit dhe radios, sigurimi i qasjes ne internet,  shërbime 

te komunikimit kompjuterik dhe qasjes ne rrjetet kompjuterike, transmetimit elektronik te 

softuerit kompjuterik dhe aplikacioneve ne internet, shërbime te buletineve elektronike, 

shërbime te qasjes ne bazën e te dhënave, komunikimi përmes rrjetit te fibrave optik,  

komunikime përmes terminaleve kompjuterike, transmetimi audio dhe video i mesazheve 

dhe imazheve përmes ndihmës kompjuterike, transmetimet apo komunikimet e koduara, 

shërbime te telekonferencave, shërbimet e mesazheve dhe postes elektronike, sigurim te 

lidhjeve te komunikimit elektronik, shërbime te këshillimit dhe informimit nga lëmia e 

telekomunikimit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët, analiza industriale dhe 

shërbime te hulumtimit, krijimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike, 

shërbimet e TI, përfshirë teknologjia informative ne sigurime, financa, para dhe pasuri te 

paluajtshme, zhvillimi, programimi, zbatimi dhe azhurnimi i softuerit, platforma hosting ne 

internet, programimi me kompjuter, këshilla për siguri kompjuterike dhe softuer, analizimi i 

sistemeve kompjuterike, konvertimi i programeve dhe informatave ne konvertime fizike, 

krijimi dhe dizajnimi i ueb faqeve, mirëmbajtja, shërbime te enkriptimit te te dhënave, 

këshilla për sigurinë e te dhënave, zhvillimi i platformave kompjuterike, digjitalizimi i te 
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dhënave, monitorim i sistemeve kompjuterike, ruajtja e te dhënave ne lokacione te 

ndryshme, detektimi i hyrjes se paautorizuar ne sistemet kompjuterike, krijimi dhe 

mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike online,     

 

 

 

(111)  28818 

(151)  01/04/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2057 

(300)  018274924  20/07/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike, posaçërisht xhin jo alkoolik.   

 

 

 

(111)  28828 

(151)  01/04/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2061 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  OCTASUPPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 
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formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri   

24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.   

 

 

 

(111)  28827 

(151)  01/04/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2062 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 
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jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri   

24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra   

 

 

 

(111)  28826 

(151)  01/04/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2063 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

(540)   
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Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri.   

24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 
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siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra   

 

 

 

(111)  28678 

(151)  24/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2064 

(732)  Kia Corporation  12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat për shitje mallrash; pompa lubrifikuese; pajisje lëvizëse për hapjen dhe 

mbylljen e dyerve të automjeteve; mekanizmat e hapjes elektrike për xhamat e automjeteve; 

transportues pneumatikë; grapne automatike për qëllime detare; ekskavatorë; pjesët e 

ekskavatorit; borëpastruese; aparate për përpunim; rubineta [pjesë të makinave, motorëve 

ose motorëve]; sitat [makineritë ose pjesët e makinerive]; makineri kimike për qëllime 

industriale; makina për përpunimin e qelqit; makina dhe aparate për lyerje; makineri 

paketimi; pompat e karburantit për motorët e automjeteve tokësore; tuba shterues për 

automjete tokësore; pistona për motorët e automjeteve tokësore; injektorë të karburantit të 

lëngshëm për automjete tokësore; pjesë të injektorit të karburantit për motorët e 

automjeteve tokësore dhe ujore; motorë për anije detare; motorë aeroplani; motorë 

aeronautikë; blloqe motorike te automobileve; filtra vaji për motorët e automobilave; 

ekonomizues të karburantit për motorë dhe motorë automjeti; motorë dhe gjenerues për 

prodhimin e energjisë elektrike; motora dhe motorë për automjete qe sherbejne si model,  

per aeroplanë dhe anije; pompa për motorët e automjeteve tokësore; pompat si pjesë e 

makinave, motorave dhe motorëve te automjetit; shufra(mberthesa) lidhëse për motorët e 

automjeteve tokësore; rripat trasmetimi te kordinuar për motorët për automjete tokësore; 

rripat e ventilatorit për motorët e automjeteve tokësore; ingranazhet e ndryshimit të 

shpejtësisë që janë pjesë e makinave; ingranazhet e ndërrimit të shpejtësisë për anijet ose 

aeroplanët; amortizues te goditjeve për makineritë; frena disku që janë pjesë e makinerive; 

kushineta për motorë; makineri per autolarje për automjete; instalime automatike parkimi; 

makina për përpunimin e plastikës; makina shtypëse/printuese për prodhimin e produkteve 

tre-dimensionale; motora starter; gjeneratorë rryme për automobila; pajisje ndezëse për 

motorët e automjeteve tokësore; robotë për montim/shmontim per vegla makinerie; pajisje 
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lëvizëse për robotë; elektroda të saldimit; ndezjet elektronike për automjete.   

 

 

 

(111)  28677 

(151)  24/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2065 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e diagnozës së automjetit në 

distancë, per informacionin për mirëmbajtjen e automjetit, per argëtimin në formën e 

shfaqjeve audio dhe vizuale në automjete, komunikimin e palëve të treta në automjete, per 

funksionin e lundrimit dhe shfaqjen audio dhe vizuale në automjete; aplikacion i telefonit 

inteligjent i shkarkueshëm (softuer); program kompjuterik i shkarkueshëm i aplikacioneve 

për automjete; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për telefona celularë për përdorim në 

funksionimin dhe menaxhimin/drejtimin e automjeteve; program kompjuterik; program 

kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefona të mençur/smart për sigurimin e 

informacionit në lidhje me historinë e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin 

e vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit/gjendjes të 

automjetit, informacionin e ngarjes/drejtimit te automjetit dhe të dhënat promovuese të 

palës së tretë në formën e reklamës për drejtuesit; program kompjuterik i aplikimit për 

përdorim në telefona inteligjentë ne automjetet me qira; program kompjuterik i aplikimit 

për telefona inteligjentë për përdorim në dhënie/marrje të makinave me qira dhe 

mirëmbajtjen e makinave me qira; softuer kompjuterik për përdorim në telefona të mençur 

për përdorim në menaxhimin e marrjes me qira të automjeteve dhe mirëmbajtjen e 

automjeteve; aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) për pagesa të thjeshta; softuer 

kompjuterik për pagesa të thjeshta; aparate për përpunimin e pagesave elektronike; 

aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) që lejon përdorimin dhe pagesën e thjeshtë për 

karburant, parkim,  pagese rrugore (toll) , ushqim dhe pije, dhe shitore të ndryshme të tjera; 

program kompjuterik për tregti elektronike (e-tregti); softuer për ruajtjen dhe rikthimin e 

sigurt të të dhënave dhe transmetimin e informacionit të klientit të përdorur nga individë, 

institucione bankare dhe financiare për pagesa elektronike; softuer kompjuterik për 

lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tel, 

rrjeteve globale kompjuterike dhe / ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; pajisje 

kompjuterike për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes 
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rrjeteve pa tel, rrjeteve kompjuterike globale dhe / ose pajisjeve të telekomunikacionit 

celular; softuer aplikimi për sigurimin e shërbimeve të agjensive të pagesave elektronike; 

karta plastike të koduara; karta të koduara për përdorim në lidhje me transferimin 

elektronik të transaksioneve financiare; terminali i pagesave elektronike i operuar nga karta 

të koduara, karta me vlerë të ruajtur, karta të parapaguara dhe karta inteligjente; aparate 

navigimi për automjete te tipit te kompjuterëve në bord; softuer kompjuterik i aplikimit për 

kompjuterë dhe pajisje të lëvizshme, përkatësisht softuer për gjetjen dhe ndarjen e 

informacionit në lidhje me stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; program 

kompjuterik për përdorim me planifikuesit e udhetimit ne rruge, harta elektronike dhe 

fjalorë dixhitalë për qëllime lundrimi/drejtimi automjeti; pajisje kompjuterike për përdorim 

me satelit dhe / ose sisteme navigimi GPS për qëllime lundrimi; sensor lidar (me dedektim 

lazerik) për zbulimin e objekteve dhe lëvizjeve për makina autonome; sensor lidar për 

pajisjet matëse precize; sensor lidar për pajisjet matëse precize për automjete; qeliza 

(bateri) karburanti; bateri të rimbushshme; sisteme të përpunimit të zërit; pajisje për 

telekomandë për pagesë të thjeshtë në automjet; Navigimi Audio Video për automjetet qe 

kane te montuar një sistem pagese të thjeshtë në automjet; terminale për transaksion 

elektronik ne automjete qe jane pjese e tyre; softuer Navigation Audio Video për pagesë të 

thjeshtë si pjese perberese e automjetit; aplikacion smartphone (softuer) për pagesë të 

thjeshtë në automjet; aplikacion smartphone (program kompjuterik) i aplikueshem për 

sistemet pjese e automjetit; program kompjuterik për pagesë të thjeshtë përmes Navigimit 

Audio Video në automjet; Aplikacion i telefonit inteligjent (softuer) që u mundëson 

shoferëve të bëjnë pagesa të thjeshta në automjet në lidhje me karburantin, parkimin, 

përdorimin e takses/pageses rrugore dhe blerjen e produkteve në shitore të ndryshme si dhe 

pororsitjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve brenda në automjet; softuer kompjuterik që u 

mundëson shoferëve të bëjnë pagesa të thjeshta në automjet në lidhje me karburantin, 

parkimin, përdorimin e portës së taksave dhe blerjen e produkteve në shitore të ndryshme si 

dhe porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve brenda në automjet; Softuer kompjuterik i 

pandryshueshem për platformën e pagesës së thjeshtë brënda në automjet; softuer 

kompjuterik për platformën e pagesës së thjeshtë brënda në automjet; aparate për njohjen e 

të folurit; terminal sigurie për transaksione elektronike brënda në automjet; pajisje për 

procesin e pagesës elektronike (e-pagesa) në automjet; Cipa (qarke te integraruara) të 

ADN-së; xham optik; brava elektrike për automjete; çelësi i koduar; aparate dhe 

instrumente për fizikë; aparate dhe instrumente optike përveç syzeve dhe aparateve 

fotografike; kamera për njohjen e makinave; kamera infra të kuqe të shikimit të natës të 

integruara ne aerolinja; aparate për video konferenca; pajisje montimi për kamera dhe 

monitorë; sistemet e teatrit-në-shtëpi; aparate mësimore audiovizive; sensori diapazoni; 

sensorë për përcaktimin e pozicionit; aparate për drejtimin automatik të automjeteve; 

termostate për automjete; sensorë parkimi për automjete; sensorë për motorë; regjistrues 

kilometrash për automjete; aparate diagnostikuese për automjete; tregues automatik të 

presionit të ulët në gomat e automjeteve; sensorë për matjen e shpejtësisë; aparate për 

testimin e frenave të automjeteve; aparate për testimin e transmisioneve të automjeteve; 

Aparat për diagnostikimin në bord për automjete; taksimetra elektronikë; syze mbrojtëse; 

syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; pajisje për regjistrimin e kohës; makina 

llogaritëse dhe pajisje për përpunimin e të dhënave; dyer/tra me monedha për parkime 

makinash ose parkingje; aparate dhe pajisje për të shpëtuar jetën; xhaketa shpëtimi; alarme 

përplasjeje; aparate paralajmëruese për tingullin virtual të motorit të automobilave; alarme 
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për sistemin e monitorimit të presionit të gomave; llamba paralajmëruese për automjete; 

varka shpëtimi; satelitë; makina zjarrfikëse; pajisje elektrike kontrolluese për motorët; 

furnizues per energji elektrike pa ndërprerje; ndreqës/retifikues për ndezjen; kontrollues i 

furnizimit me energji elektrike; aparate dhe instrumente për bartjen, shpërndarjen, 

transformimin, ruajtjen, rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; modul elektrik 

kontrollues për kabinën e pilotimit te avionit; bordi elektrik i kontrollit për kabinën e 

pilotimit te avionit; aparate për rregullimin e fenerëve; kabllo elektrik hibrid; rregullatorë të 

tensionit/voltazhit për automjete; module diellore; bateri për automjete; aparate dhe 

instrumente matëse të energjisë elektrike; kabllo starteri për motorë; zilet e dyerve 

elektrike; kuti të zeza(blackbox) [regjistrues të dhënash]; aparate për regjistrim video për 

automjete; kasetofon makinash; radiomarrës; orë inteligjente; kufje/ndegjuese për veshë; 

aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit, imazheve dhe të dhënave; 

aparate navigimi për automjete [kompjutera në bord]; Pajisjet e navigimit GPS për makina; 

detektorë radar të objekteve për automjete; aparate elektrike ndezëse për ndezje në distancë 

për automjetet; system kufje koke; robotë laboratorikë; platformat e programeve 

kompjuterikë; program kompjuterik i regjistruar për ngarje/drejtim të sigurt të makinës; 

komponentët dhe pjesët e kompjuterit; aparate timoni, automatike, për automjete; qark i 

kontrollit të motorit të automobilave; magnete; kartrixhe dhe kaseta të lojërave video; 

bilbila sinjalizues; doreza për mbrojtje nga aksidentet; helmeta mbrojtëse; syze sigurie; 

veshje mbrojtëse për parandalimin e lëndimit; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; harta 

dixhitale kompjuterike; kupon i shkarkueshëm; biletë e shkarkueshme; harta elektronike të 

shkarkueshme.   

 

 

 

(111)  28676 

(151)  24/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2066 

(732)  Kia Corporation  12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime të qirasë së automjeteve; marrja me qira e automjeteve të pajisura me 

GPS; rezervimi i makinave me qira; transporti e makinave dhe dhenie e informacionit në 

lidhje me to; sigurimi i informacionit përmes internetit në lidhje me dhënien me qira/lizing 

të automobilave; makina me qira, garazh dhe hapësirë për parkim; marrja me qira e mjeteve 

levizese; shërbime për perdorim e makinave nga disa persona vecas; shërbime për transport 
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te perbashket me automjete; sigurimi i informacionit për trafikun përmes rrjeteve 

kompjuterike të komunikimit; përcjellja/ndjekja e automjeteve të transportit me kompjuter 

(informacion transporti); shërbime tërheqëse/transportuese për automjetet e prishura; 

shërbime të navigimit GPS; transporti; marrja me qira e automjeteve dhe aparateve për 

lëvizje nga ajri; marrja me qira e automjetit; transport automjetesh; sigurimin e 

informacionit në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; shërbime rezervimi për 

marrjen me qira të automjeteve; shërbime të qirasë së automjeteve; shërbime 

tërheqëse/transportuese për automjetet; marrja me qira e vendeve të parkimit dhe garazheve 

për automjete; marrja/dhenia me qira e pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; marrja me 

qira e avionëve dhe automjeteve; sigurimi i informacionit për transportin e mallrave; 

marrja/dhenia me qira e automjeteve të pajisura me GPS; dorëzimi i mallrave; transporti i 

mallrave; shërbime ndërlidhëse/derguese korrieri (mesazhe ose mallra); këshilla teknike në 

lidhje me logjistikën e transportit; transportin ajror dhe magazinimin e mallrave; shërbime 

logjistike të zinxhirit të furnizimit dhe logjistikë ne dy drejtime vajtje-ardhje që konsistojnë 

në ruajtjen, transportimin dhe shpërndarjen e mallrave për të tjerët me ajër, hekurudhë, 

anije ose kamion; shërbimet e transportit dhe magazinimit te lidhura me logjistikë te 

magazinimit, logjistikë te shpërndarjes dhe logjistikë te kthimit mbrapsht; shërbime 

logjistike që përbëhen nga transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; transportin dhe 

paketimin e mallrave; sigurimi i informacionit për trafikun; inspektimi i automjeteve para 

transportit; paketimin dhe magazinimin e mallrave; depozitimi i energjisë dhe lëndëve 

djegëse; ruajtja ne deponi e avionëve; magazinimi i mjeteve ujore, jahteve, varkave dhe 

automjete uji; sigurimi i informacionit për udhëtimet turistike; ruajtja fizike e të dhënave të 

ruajtura elektronikisht; marrja me qira e këmbanave të zhytjes dhe kostumeve të zhytjes; 

transmetimi i naftës ose gazit përmes tubacioneve;  sherbime emergjente te tërheqjes se  

automobilave; sigurimi i informacionit për rrugët dhe trafikun; dhënia me lizing e makinës 

me qira; transportin, dorëzimin, paketimin dhe magazinimin e mallrave; shërbime logjistike 

që konsistojnë në ruajtjen, transportimin dhe shpërndarjen e mallrave; ruajtja, shpërndarja 

dhe furnizimi i energjisë dhe karburantit; shërbimet që lidhen me udhëtimet e përfshira në 

kete klasë; sigurimi i informacionit për transportin; sigurimin e informacionit në lidhje me 

transportin e automjeteve; kryerja e tureve panoramike të udhëtimit me automjete; makina 

me qira; marrja me qira e kostumeve të zhytjes; gjurmimi i flotave të automobilave duke 

përdorur pajisje elektronike të navigimit dhe vendndodhjes (informacione transporti); 

ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura elektronikisht, dokumenteve, fotografive dixhitale, 

muzikës, imazheve, videove dhe lojërave kompjuterike; tërheqja dhe transportimi i 

makinave si pjesë e shërbimeve të prishjes së automjeteve; shërbime për cmontimin dhe 

transportin e automjeteve te prishura; shërbime depo për magazinimin e automjeteve; 

shërbime ambalazhi, arka dhe magazinimi; paketimi i mallrave per transport; marrja me 

qira e karrocave me rrota.   

 

 

 

(111)  28636 

(151)  18/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2067 

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. Rruga 

(540)   
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Lalëzit, Komuna Maminas 1001, Durrës, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; pelte, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat; të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke).   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 

ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 

pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   

 

 

 

(111)  28662 

(151)  24/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2068 

(591)  Vjollcë, e bardhë, e kaltër   

(732)  N.P.T. "EDONA"  Rr. Isa Boletini p.n. 

Vushtrri, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; produkte për higjienë personale, peceta higjienike për femra; substancat 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

562 

 

dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; allçitë, materialet për 

lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; ushqimet dhe pijet të cilat janë të 

përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e ambientit; kutia e ndihmës 

së shpejtë; pelenat për foshnje.    

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili: mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave;velenxat e 

udhëtarëve, tekstilet për artikujt e veshjeve;jorganë;këllëfë për jastëkët, jastëkët mbështetës 

ose për jorganët.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.    

 

 

 

(111)  28661 

(151)  23/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2069 

(591)  Gjelbër, bardhë, kaltër, vjollcë 

(732)  N.P.T. "EDONA"  Rr. Isa Boletini p.n. 

Vushtrri, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnjet; 

allçitë, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet; ushqimet 

dhe pijet të cilat janë të përshtatura për qëllime mjekësore; preparatet për aromatizimin e 

ambientit; kutia e ndihmës së shpejtë; pelenat për foshnje.    

16   Letrat, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve; materiali i shtypur; materiali për 

libërlidhje; fotografi; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

materialet e artistëve; furçat e bojës; materialet për paketimin e makinave të shkrimit; 

shkronjat tipografike; blloqet tipografike; pelenat për foshnjet; botimet e printuara; kutitë e 

bojrave për fëmijët; mbajtëset e librit të çeqeve; instrumenta për të shkruar, si lapsa dhe 

stilolapsa.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.    

 

 

 

(111)  28758 

(151)  30/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2070 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë.  

(540)   
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(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota integrale.   

 

 

 

(111)  28757 

(151)  30/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2071 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë.  

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota integrale.   

 

 

 

(111)  28756 

(151)  30/03/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2072 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  PlazMix 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota dhe fruta të thata-bazuar në përzierje çasti (instant); biskota dhe arra-
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bazuar në përzierje çasti (instant); biskota dhe çokollatë-bazuar në përzierje çasti (instant); 

biskota, fruta të thata dhe çokollatë - bazuar në përzierje çasti (instant); biskota, arra dhe 

çokollatë, - bazuar në përzierje çasti (instant); biskota, fruta të thata, arra dhe çokollatë, - 

bazuar në përzierje çasti (instant).   

 

 

 

(111)  30034 

(151)  07/12/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2073 

(591)  E verdhë, e zezë 

(300)  018258569  31/10/2020  EU 

(732)  Avanti GmbH Franz-Broetzner-Straße 

11 5071 Wals bei Salzburg, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga Shita&Ibrahimaga 

L.L.C. Anton Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim si aditivë i karburantit për përmirësimin e djegies; 

aditivët kimikë për karburant motorik; hidrogjen;    

4   Karburantet: aditivë jo-kimik për karburante; ndriçues; energji elektrike; lubrifikantë; 

vaj industrial.    

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e veturave, përkatësisht 

lubrifikantë, lëng për frenat, aditivë kimikë dhe jo-kimikë për karburante dhe lubrifikantë, 

anti-friz; preparate pastrimi dhe aromatizues; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pjesë të veturave, aksesorë të veturave, lëndë djegëse, vajra motorik, mallra për kujdesin 

ndaj veturës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin dhe pije.    

37   Riparimi, mirëmbajtja, furnizimi me karburant dhe rimbushja e automjeteve; stacionet 

e shërbimit të automjeteve (karburantit dhe mirëmbajtjes); pastrimi i automjetit dhe larja e 

veturës;    

44   Sigurimi i dusheve publike, objektet e banjove dhe tualetet.    

 

 

 

(111)  30033 

(151)  07/12/2022 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2074 

(591)  E verdhe, e zezë 

(300)  018258557  22/06/2020  EU 

(732)  Avanti GmbH Franz-Broetzner-Straße 

11 5071 Wals bei Salzburg AUSTRIA, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga Shita&Ibrahimaga 

L.L.C Anton Cetta 5a, Prishtine 

 

(540)   
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(511) 1   Preparate kimike për përdorim si aditivë i karburantit për përmirësimin e djegies; 

aditivët kimikë për karburant motorik; hidrogjen   

4   Karburantet: aditivë jo-kimik për karburante; ndriçues; energji elektrike; lubrifikantë; 

vaj industrial.    

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e veturave, përkatësisht 

lubrifikantë, lëng për frenat, aditivë kimikë dhe jo-kimikë për karburante dhe lubrifikantë, 

anti-friz; preparate pastrimi dhe aromatizues; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pjesë të veturave, aksesorë të veturave, lëndë djegëse, vajra motorik, mallra për kujdesin 

ndaj veturës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin dhe pije.    

37   Riparimi, mirëmbajtja, furnizimi me karburant dhe rimbushja e automjeteve; stacionet 

e shërbimit të automjeteve (karburantit dhe mirëmbajtjes); pastrimi i automjetit dhe larja e 

veturës;    

44   Sigurimi i dusheve publike, objektet e banjove dhe tualetet.    

 

 

 

(111)  28648 

(151)  23/03/2022 

(181)  22/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2076 

(591)  E zezë, e verdhë 

(732)  Gjiko agj Andi Gjikolli B.I. 

 Rruga Mbretëresha Teutë, pn 30000 Pejë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë.   

25   Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse 

për meshkuj, xhinse për femra; jakne, tuta (trenerka), bluza, bluza për meshkuj, bluza për 

femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me 

mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i poshtëm; 

gëzof me kapuç; xhemper, maica, maica të brendshme, gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë 

me lesh; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; 
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bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; fanella sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; 

këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë 

për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; 

take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për 

skijim; doreza; doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; breza të belit [pjesë të 

veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 

brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça [veshje].   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, bagazheve , valixheve , çantave, veshjeve, 

mbathjeve, xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet 

online( në internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve , valixheve 

, çantave.  

 

 

 

 

(111)  28649 

(151)  23/03/2022 

(181)  22/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2077 

(732)  Gjiko agj Andi Gjikolli B.I. 

 Rruga Mbretëresha Teutë, pn 30000 Pejë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   gjiko 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë.   

25   Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse 

për meshkuj, xhinse për femra; jakne, tuta (trenerka), bluza, bluza për meshkuj, bluza për 

femra, bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me 

mëngë ose pa mëngë; xhaketa sportive; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i poshtëm; 

gëzof me kapuç; xhemper, maica, maica të brendshme, gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë 

me lesh; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurur; pulovër; këmisha; 
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bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; fanella sportive; pantallona; veshje zyrtare;  

veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma;  rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape sportive; 

këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë 

për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; 

take; shputa për këpucë; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për 

skijim; doreza; doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; breza të belit [pjesë të 

veshjeve]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 

brendshme për sport; brekë; pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; bereta; kapuça [veshje].   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, bagazheve , valixheve , çantave, veshjeve, 

mbathjeve, xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet 

online( në internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve , valixheve 

, çantave.  

 

 

 

(111)  28794 

(151)  31/03/2022 

(181)  22/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2078 

(732)  Exeltis Ilaç Sanayii ve Ticaret A.S. 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56  

Akmerkez B  Blok  K:6  D:574 

Etiler, Besiktas/Istanbul, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GYNOMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë për trajtime gjinekologjike.   

 

 

 

(111)  28760 

(151)  30/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2079 

(300)  018271025  09/07/2020  EU 

(732)  PLATINUM GmbH & Co. KG Am 

Ockenheimer Graben 23 55411 B ingen am 

Rhein, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

(540)  Fleischsaftgarung 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 31   “Artikuj ushqimorë për kafshë; Produkte ushqimore për kafshë, kryesisht për qen 

dhe mace.”   

 

 

 

(111)  28695 

(151)  24/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2080 

(732)  Roja Parfums Holdings Limited 41 

New England Street New England Quarter, 

BN1 4GQ Brighton, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  ROJA PARFUMS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike; vajra esenciale; 

produkte kozmetike; losione për flokë; pastë dhëmbësh; parfume dhe produkte 

parfumerike; substanca aromatike për përdorim në prodhimin e parfumeve; fragranca 

delikate; prerate për shkuma të parfumosura të banjos; kripa të parfumosura të banjos; 

qumësht i parfumosur; losione të parfumosura; spërkatëse të parfumosura; krema të 

parfumosura; sapune të parfumosura.” 

   

 

 

(111)  28696 

(151)  24/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2081 

(300)  2020473  29/06/2020  LI 

(732)  Apple Inc.  One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  AIRPODS MAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 
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që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

periferike për kompjuterë, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 

periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mençura, syze 

të mençura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, audio dhe video pllejerë dhe incizues;  

syze të mençura; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra 

optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, 

maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe 

qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; 

pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe 

pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; 

kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti 

(për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme 

të pozicionimit global (GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, audio dhe video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mençura, syzeve të mençura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kartela të koduara të kreditit 

dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksioneve; 

kartela të koduara të kreditit dhe lexues të kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe 

pikave të transaksioneve; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me të 

gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, 
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telefona mobilë, pajisje dixhitale 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 ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, 

këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike dixhitale mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për 

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i 

qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; ndalues të dritave; elektrolizator; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe 

pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; 

fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; frenues portativ që kontrollohet 

nga distanca për automjete; qorape 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 banorëve; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e 

nxehtësisë; termostate; ekrane, senzorë dhe kontrollerë për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me errësues); aparate për kontrollimin e ndriçimit; priza elektrike; ndërprerës 

elektrikë dhe elektronik; alarme, senzorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; 

detektorë për tym dhe monoksid karboni; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për 

dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyert e garazhave; sistemet e 

sigurisë dhe survejimit të vendbanimeve.” 

 

 

 

 

(111)  28825 

(151)  01/04/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2083 

(732)  BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BEIGENE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për përdorim njerëzorë, kapsula për përdorim farmaceutik, kapsula për 

barëra, preparate farmaceutike, preparate kimike-farmaceutike, barëra për përdorim 

mjekësor, preparate kimike për përdorim farmaceutik, preparate biolgjike për përdorim në 
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mjekësi, preparate kimike për përdorim mjekësor,  Biomarkera të reagenësve diagnostikues 

për përdorim mjekësor   

44   Shërbimet e telemjekësisë, kujdesit shëndetësor, shërbimet e rikuperimit në shtëpi, 

shërbimet e sallonit të bukurisë, shërbime terapie, kopshtari, asistencë veterinare, këshilla 

shëndetësore, këshilla farmaceutike, marrja me qera e instalimeve sanitare   

 

 

 

(111)  28806 

(151)  31/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2084 

(732)  MAST GROUP LIMITED Mast 

House, Derby Road, Bootle, Merseyside, 

L20 1EA, UK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  MASTAZYME 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Reagens dhe substanca diagnostifikuese për përdorim in vitro; të gjitha të 

përfshira në klasën 1 dhe të gjitha që ppërbëhen ose përmbajnë enzimë.   

 

 

 

(111)  28603 

(151)  17/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2085 

(591)  E zezë, rose. 

(732)  GÜROK TURİZM VE 

MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001, Merkez - 

Kütahya, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; enë gatimi dhe veshje tavoline, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç furçave për piktorë; 

materiale për bërjen e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i papunuar ose gjysëm i 

punuar, përveç qelqit për ndërtimtari; qelqurina, porcelani dhe enë prej argjile.   
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(111)  28812 

(151)  01/04/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2086 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  KTM AG Stallhofner Straße 3, 5230 

Mattighofen, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze; syze dielli; veshje mbrojtëse për të parandaluar dëmtimet për motoçiklistët; 

në veçanti doreza mbrojtëse; këpucë; helmeta dhe mbrojtëse për (mbrojtje për gjurin dhe 

bërrylin); takometra.   

12   Automjetet dhe pjesët e tyre; biçikleta; motoçikleta; skuterë; mopedë; motoçikleta të 

vogla; biçikleta me forcë elektrike (ndezje); biçikleta për trajnim dhe arsimim dhe pjesë dhe 

aksesorët e tyre; motorë për automjete tokësore; goma; rrota; veshje frenash; mbulesa të 

adaptuara për ulese të automjeteve motorike; shalë për biçikleta; shalë për motoçileta; 

pasqyra anësore për automjete; e-biçikleta; bartës të bagazhit për automjete; frena 

biçikletash; drejtues (timon); mbulesë për trupat e automjeteve; shporta (takëm bartës) për 

motoçikleta; kapakë rezervuaresh për automjete; çanta shallash dhe shporta (takëm bartës) 

për biçikleta; stendë (mbështetëse) për motoçikleta, stenda (mbështetëse) si pjesë e 

biçikletave; stenda (mbështetëse) si pjesë e dy rrotave; stola për motoçikleta; rezervuaret si 

pjesë e motoçikletave; bartës të targave për dy rrotëshit; baltë përpirëse për automjete, 

bartës të targave për dy rrotëshit; pedale për dy rrotësh; disqe (skelete) rrotash; korniza 

biçikletash; amortizues për automjete; amortizues për biçikleta; mbulesa për shalë 

biçikletash; mbulesa për shalë motoçikletash; zile biçikletash; motorë biçikletash; pompa 

biçikletash; korniza motorësh; pedalje (pedalistë); spoler për automjete; mbajtëse të dritave 

(pjesët e motorit); leva kumpllugu për automjete; dhëmbëzor për rrota të pasme; disqe 

frenash për motoçikleta; leva të frenave për automjete; manivelë (pjesët e automjeteve); 

doreza për drejtues (timon) biçikletash; shtylla (cilindri) e sediljeve për biçikleta; mbulesa 

të ndezjes (pjesë të automjeteve); mëngë mbrojtëse për motoçikleta; manivelë për 

motoçikleta; manivelë për biçikleta.   

25   Fanela me mëngë të shkurtëra; tuta (bluzon); bluza; pulovra; këmisha; xhupe; 

panallona; kominoshe; doreza; doreza për motoçiklistë; veshje për motoçiklistë (për aq sa 

përfshihet në Klasën 25); veshje te brendshme; çorape; mbathje; mbulesa koke; këpucë 

rasti; sandale; çizme të gomës; kapele; bandan (shall për veshje); rripa (veshje); veshje; 

xhaketa; jelekët; kapele; scarve (shall); polo këmisha; xhersej (fanellë); veshje për foshnje; 

veshje për fëmijë; grykëse për fëmijë.   
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(111)  28811 

(151)  01/04/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2087 

(732)  KTM AG Stallhofner Straße 3, 5230 

Mattighofen, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  GASGAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze; syze dielli; veshje mbrojtëse për të parandaluar dëmtimet për motoçiklistët; 

në veçanti doreza mbrojtëse; këpucë; helmeta dhe mbrojtëse për (mbrojtje për gjurin dhe 

bërrylin); takometra   

12   Automjetet dhe pjesët e tyre; biçikleta; motoçikleta; skuterë; mopedë; motoçikleta të 

vogla; biçikleta me forcë elektrike (ndezje); biçikleta për trajnim dhe arsimim dhe pjesë dhe 

aksesorët e tyre; motorë për automjete tokësore; goma; rrota; veshje frenash; mbulesa të 

adaptuara për ulese të automjeteve motorike; shalë për biçikleta; shalë për motoçileta; 

pasqyra anësore për automjete; e-biçikleta; bartës të bagazhit për automjete; frena 

biçikletash; drejtues (timon); mbulesë për trupat e automjeteve; shporta (takëm bartës) për 

motoçikleta; kapakë rezervuaresh për automjete; çanta shallash dhe shporta (takëm bartës) 

për biçikleta; stendë (mbështetëse) për motoçikleta, stenda (mbështetëse) si pjesë e 

biçikletave; stenda (mbështetëse) si pjesë e dy rrotave; stola për motoçikleta; rezervuaret si 

pjesë e motoçikletave; bartës të targave për dy rrotëshit; baltë përpirëse për automjete, 

bartës të targave për dy rrotëshit; pedale për dy rrotësh; disqe (skelete) rrotash; korniza 

biçikletash; amortizues për automjete; amortizues për biçikleta; mbulesa për shalë 

biçikletash; mbulesa për shalë motoçikletash; zile biçikletash; motorë biçikletash; pompa 

biçikletash; korniza motorësh; pedalje (pedalistë); spoler për automjete; mbajtëse të dritave 

(pjesët e motorit); leva kumpllugu për automjete; dhëmbëzor për rrota të pasme; disqe 

frenash për motoçikleta; leva të frenave për automjete; manivelë (pjesët e automjeteve); 

doreza për drejtues (timon) biçikletash; shtylla (cilindri) e sediljeve për biçikleta; mbulesa 

të ndezjes (pjesë të automjeteve); mëngë mbrojtëse për motoçikleta; manivelë për 

motoçikleta; manivelë për biçikleta.   

25   Fanela me mëngë të shkurtëra; tuta (bluzon); bluza; pulovra; këmisha; xhupe; 

panallona; kominoshe; doreza; doreza për motoçiklistë; veshje për motoçiklistë (për aq sa 

përfshihet në Klasën 25); veshje te brendshme; çorape; mbathje; mbulesa koke; këpucë 

rasti; sandale; çizme të gomës; kapele; bandan (shall për veshje); rripa (veshje); veshje; 

xhaketa; jelekët; kapele; scarve (shall); polo këmisha; xhersej (fanellë); veshje për foshnje; 

veshje për fëmijë; grykëse për fëmijë.   

 

 

 

(111)  28647 

(151)  23/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2088 

(591)  E kuqe, e bardhë, e zezë, e gjelbër e 

(540)   
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errët,  

e gjelbër e ndritshme, ari, hiri, hiri e errët,  

e verdhë, e kaltër e ndritshme, e kaltër e 

errët, rozë e errët, rozë, kafe, burgun 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi    

 

 

 

(111)  28646 

(151)  23/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2089 

(591)  E kuqe, e bardhë, kafe 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi dhe desert çokollate   

 

 

 

(111)  28645 

(151)  23/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2090 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BILO KUDA KIKI SVUDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe produkte nga këto materiale që nuk janë të përfshira në klasa të 

tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafikë), shfaqjet grafike, 
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kalendarë, etiketa / jo prej pëlhure /, zarfe, çanta, afishe (postera).   

30   Kakao, çokollatë, çokollatë me shtesa, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert 

çokollate, çokollatë të mbuluar me agronume, sheqerka të mbuluar me agronume, pllaka 

sheqeri, produkte kremi, bonbone, bonbone pa sheqer, çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, 

produkte drithërash, bukë, torte, ëmbëlsira, biskota, kek çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla në 

forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të gjatë, shkopinj të kripur, 

makarona, flipsa, torte.     

35   Reklamime dhe publicitet.   

 

 

 

(111)  28640 

(151)  18/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2091 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BANANKO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pelte (zhele).   

30   kakao, çokollatë, çokollatë pa sheqer, desert çokollate, çokollatë të mbuluar me 

agronume, bajame të pjekura, desert sheqeri, sheqerka të mbuluar me agronume, pllaka 

sheqeri, produkte kremi, bonbone, çamçakëz, biskota, kek çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla 

në forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të gjatë, makarona, flipsa, torte.   

 

 

 

(111)  28639 

(151)  18/03/2022 

(181)  23/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2092 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAJADERA. SATKANA 

UŽITKOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe produkte nga këto materiale që nuk janë të përfshira në klasa të 

tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafikë), shfaqjet grafike, 

kalendarë, etiketa / jo prej pëlhure /, zarfe, çanta, afishe (postera).   

30   Kakao, çokollatë, çokollatë me shtesa, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert 

çokollate, çokollatë të mbuluar me agronume, bajame të pjekura, desert sheqeri, sheqerka të 

mbuluar me agronume, pllaka sheqeri, produkte kremi, bonbone, bonbone pa sheqer, 
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çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, produkte drithërash, bukë, torte, ëmbëlsira, biskota, kek 

çaji, ëmbëlsira (biskota te vogla në forma të figurave), vafer, kreker, kek me krip me afat të 

gjatë, shkopinj të kripur, makarona, flipsa.    

35   Reklamime dhe publicitet.   

 

 

 

(111)  28754 

(151)  30/03/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2093 

(732)  Corina Maleca via Valle 100 B  

36033 Isola Vicentina (VI), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Ngjitës për ngjitjen e Qerpikëve të rremë; Ngjitës për qëllime kozmetike; Ngjitës 

dhe zam (lepak) për qerpikët; Astringentë për qëllime kozmetike; Balsam flokësh; Qerpikë 

të rremë; Ngjyrë flokësh; Kozmetikë; Kozmetikë për qerpikët e syve; Qerpikët; Preparate 

kozmetike për qerpikët; Kozmetikë për vetullat; Kanë (ngjyrë kozmetike); Losion për 

flokë; Losione për qëllime kozmetike; Preparate për makijazh (make-up); Shkelqim buzësh; 

Ngjyrë për vetulla; Maska kozmetike; Lapsa për vetulla; Lapsa kozmetikë; Lapsa 

kozmetikë të syve; Lapsa për makijazh; Xhel kozmetik për sytë; Transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; Neutralizues për dredha flokësh të përhershme; Vajra esenciale; 

Pomada për qëllime kozmetike; Preparate për rrezitje dielli (kozmetikë); Preparate 

kozmetike për dush; Pastrim i syve, jo për qëllime mjekësore; Preparate për drejtimin e 

flokëve; Kozmetikë për kujdesin e lëkurës; Makijazh (make-up); Preparate për kujdesin e 

thonjve; Preparate për heqjen e makijazhit; Preparate për heqjen e ngjyrave; Parfum; 

Buzëkuq; Sapunët; Shampo; Destainer (largues i njollave); Pastrues thonjsh; Ngjyra 

kozmetike; Facoleta të impregnuara me losione kozmetike; Kompresa të syve për qëllime 

kozmetike; Pastrues i makijazhit të syve; Makijazh; Thonjë të rremë; Losione për sy; 

Ngjyra të vetullave në formën e lapsave ose pluhurave; Ngjyrë (maskarë) për vetulla; 

Pluhur për vetullat; Ngjyrat e vetullave; Ngjitës për vendosjen e vetullave të rreme; Vetullat 

[false]; Vetulla false të vetë ngjitshme; Xhel për vetulla; dyll për vetulla; Kozmetikë që 

shoqërohet me aplikimin dhe mirëmbajtjen e zgjatimeve individuale të vetullave; ngjitës 

për vendosjen e zgjatimeve individuale të vetullave; Produkte pastruese për vetulla; 

Preparate kozmetike për përdorim në vetulla.   

35   Shërbime me pakicë ose shumicë për kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete 

kozmetike; shitje me pakicë nëpërmjet postës për kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete 

kozmetike; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që përmbajnë produkte kozmetike, 

produkte bukurie dhe mjete kozmetike; shërbime të shpërndarjes me shumicë për 
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kozmetikë, produkte bukurie dhe mjete kozmetike; shërbime reklamuese në lidhje me 

kozmetikën, produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike; sigurimi i këshillave për produktet 

e konsumatorit në lidhje me kozmetikën, produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike; 

sigurimi i informacionit mbi produktin e konsumatorit në lidhje me produktet kozmetike, 

produktet e bukurisë dhe mjetet kozmetike   

41   Organizimi dhe kryerja e trajnimit në lidhje me trajtimet e bukurisë; Organizimi dhe 

kryerja e kurseve dhe sesioneve të trajnimit në lidhje me trajtimet e bukurisë; Trajnime dhe 

punëtori në lidhje me trajtimet e qerpikëve dhe vetullave, duke përfshirë trajtimet e 

petëzimit për qerpikët dhe vetullat; Organizimi dhe drejtimi i punëtorive, kollokiumeve, 

konferencave, kongreseve, seminareve, panaireve dhe simpoziumeve në lidhje me trajtimet 

e bukurisë; Publikimi i materialeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me trajtimet e 

bukurisë; Kryerja e kurseve edukative në lidhje me trajtimet e bukurisë. 

   

 

 

(111)  28749 

(151)  29/03/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2094 

(591)  Bardhe, kalter dhe portokalli 

(732)  Medical Group SH.P.K. Prishtinë, 10, 

Fehmi Agani 69 /B, KS 

(740)  Visar Ramaj, Ramaj Palushi Hajdaraj 

Salihu Rruga Major Mehmet Bushi, H.6, 

Nr.5, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për qenie njerëzore ose 

për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë; ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas rruajtjes; qumësht 

bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; aromatizues (vajra 

esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet nga lulet; 

përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje zbardhuese 

(dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë trupi për 

qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; sprej 

freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; ngjyra 

kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për banjo; 

përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë; 

lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për heqjen e 

make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për pastrim 

kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë për 

vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e flokëve; 

ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët;llak flokësh; përgatitjet për 
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rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh.   

5   Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 

klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike; acide për qëllime 

farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; shtesa dietike të 

albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime farmaceutike; alkaloide 

për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të duarve antibakteriale; 

sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet antiparasitike; pambuku 

antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik;  pelena për fëmijë / pelena për bebe; 

bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje kockore për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); elektrokardiografike; 

kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e shtatzanisë; reagentë kimikë 

për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; 

kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit; 

sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; deodorantë për veshje dhe 

tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë diabetike e përshtatur për 

përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore; preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore;  fibra dietike / fibra dietike; shtesa dietike me efekt 

kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; ushqime dietike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; tretës për 

qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; ilaçe për qëllime mjekësore; 

enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime farmaceutike; estere për qëllime 

farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; eukalipt 

për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për 

qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë 

për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; 

yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për qëllime mjekësore; hematogjen; 

hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; çajra 

bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; 

hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë;hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime 

farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore; jodide për qëllime 

farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për bebe; preparate farmaceutike 

me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; locione për qëllime 

farmaceutike; magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; 

përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas rruajtjes; shamponët 

mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; pije medicinale; 

preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra medicinal; çaj medicinal; 

ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe për qëllime njerëzore; 
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mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për qëllime mjekësore; 

camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; arna nikotine 

për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore; cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime mjekësore; preparate 

farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; farmaceutikë; 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime mjekësore; kripëra të 

kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; substanca radioaktive për 

qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime mjekësore; radium për 

qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet për uljen e aktivitetit 

seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për larjen medicinale; 

qetësues;serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; kripëra të natriumit 

për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; ngjitës kirurgjikal;pelena 

për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për rrezitje;uji termik; cigare 

pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat.   

10   Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të akupunkturës; 

shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime mjekësore;  jastekë ajri 

për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; jastëkët e ajrit për qëllime 

mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike;maska anestetike; analizues për 

identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-reumatizëm; unaza anti-

reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime mjekësore; aparate për 

rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për qëllime mjekësore ose 

dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për qëllime kirurgjikale; 

dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, elastike; shtretër të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; implantet e fiksimit të 

kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për testimin e gjakut; aparate për 

monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; çizme për 

qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; furça për pastrimin e zgavrave të 

trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh për t’u përdorur nga mjekët; 

katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; preprës kirurgjikal; veshje e 

posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë (kirurgjikal); prezervativët; 

kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë, jo kimikë; arna 

ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime mjekësore; paterica; llamba shëruese 

për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; defibralatorë; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe stomatologjike; aparate 

diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për qëllime mjekësore; 

fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime mjekësore; prizat e veshit 

(pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime kirurgjikale; Elektrokardigraf; 

elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për qëllime mjekësore; aparatet e 

masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime mjekësore; mobilje të bëra 

posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime mjekësore; gastroskop; 
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doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra (matës glukoze); 

hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime mjekësore; 

aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime mjekësore; 

inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; inkubatorë 

për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta kinesiologjie; 

fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate masazhesh; 

rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; tabelat e ekzaminimit mjekësor; 

udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për dentistët; pasqyra për kirurgët; 

aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate obstetrike; pajisje ortodontike; 

brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; thembra ortopedike; artikuj 

ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për ushtrime fizike për qëllime 

mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër 

rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime mjekësore; 

katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; ekranet 

e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e radiumit për qëllime 

mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje artificiale; maska të 

frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; sharrat për 

qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); lugë për 

administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë;stetoskop; aparate kirurgjikale 

dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; implantet 

kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët kirurgjikë; 

materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime mjekësore; 

mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit të 

temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 

terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore.   
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(511) 3   Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për qenie njerëzore ose 

për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë; ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas rruajtjes; qumësht 

bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; aromatizues (vajra 

esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet nga lulet; 

përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje zbardhuese 

(dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë trupi për 

qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; sprej 

freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; ngjyra 

kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për banjo; 

përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë; 

lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për heqjen e 

make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për pastrim 

kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë për 

vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e flokëve; 

ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët;llak flokësh; përgatitjet për 

rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh.   

5   Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 

klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike; acide për qëllime 

farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; shtesa dietike të 

albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime farmaceutike; alkaloide 

për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të duarve antibakteriale; 

sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet antiparasitike; pambuku 

antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik;  pelena për fëmijë / pelena për bebe; 

bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje kockore për qëllime 

kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); elektrokardiografike; 
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kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e shtatzanisë; reagentë kimikë 

për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; 

kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit; 

sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; deodorantë për veshje dhe 

tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë diabetike e përshtatur për 

përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore; preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore;  fibra dietike / fibra dietike; shtesa dietike me efekt 

kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; ushqime dietike të përshtatura 

për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; tretës për 

qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; ilaçe për qëllime mjekësore; 

enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime farmaceutike; estere për qëllime 

farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; eukalipt 

për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për 

qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë 

për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; 

yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për qëllime mjekësore; hematogjen; 

hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; çajra 

bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; 

hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë;hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime 

farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore; jodide për qëllime 

farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për bebe; preparate farmaceutike 

me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; locione për qëllime 

farmaceutike; magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; 

përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas rruajtjes; shamponët 

mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; pije medicinale; 

preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra medicinal; çaj medicinal; 

ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe për qëllime njerëzore; 

mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për qëllime mjekësore; 

camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; arna nikotine 

për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore; cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime mjekësore; preparate 

farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; farmaceutikë; 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime mjekësore; kripëra të 

kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; shiringa të mbushura 

paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; substanca radioaktive për 

qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime mjekësore; radium për 

qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet për uljen e aktivitetit 

seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për larjen medicinale; 

qetësues;serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; kripëra të natriumit 

për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; ngjitës kirurgjikal;pelena 

për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për rrezitje;uji termik; cigare 

pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat.   

10   Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 
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përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të akupunkturës; 

shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime mjekësore;  jastekë ajri 

për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; jastëkët e ajrit për qëllime 

mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike;maska anestetike; analizues për 

identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-reumatizëm; unaza anti-

reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime mjekësore; aparate për 

rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për qëllime mjekësore ose 

dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për qëllime kirurgjikale; 

dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, elastike; shtretër të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; implantet e fiksimit të 

kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për testimin e gjakut; aparate për 

monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; çizme për 

qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; furça për pastrimin e zgavrave të 

trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh për t’u përdorur nga mjekët; 

katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; preprës kirurgjikal; veshje e 

posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë (kirurgjikal); prezervativët; 

kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë, jo kimikë; arna 

ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime mjekësore; paterica; llamba shëruese 

për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; defibralatorë; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe stomatologjike; aparate 

diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për qëllime mjekësore; 

fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime mjekësore; prizat e veshit 

(pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime kirurgjikale; Elektrokardigraf; 

elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për qëllime mjekësore; aparatet e 

masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime mjekësore; mobilje të bëra 

posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime mjekësore; gastroskop; 

doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra (matës glukoze); 

hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime mjekësore; 

aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime mjekësore; 

inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; inkubatorë 

për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta kinesiologjie; 

fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate masazhesh; 

rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; tabelat e ekzaminimit mjekësor; 

udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për dentistët; pasqyra për kirurgët; 

aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate obstetrike; pajisje ortodontike; 

brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; thembra ortopedike; artikuj 

ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për ushtrime fizike për qëllime 

mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër 

rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime mjekësore; 
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katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; ekranet 

e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e radiumit për qëllime 

mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje artificiale; maska të 

frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume robotike 

ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; sharrat për 

qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); lugë për 

administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë;stetoskop; aparate kirurgjikale 

dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; implantet 

kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët kirurgjikë; 

materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime mjekësore; 

mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit të 

temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 

terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  28517 

(151)  01/11/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2097 

(591)  E ZEZË E BARDHË 

(732)  ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No: 141A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(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; 
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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   

 

 

 

(111)  28516 

(151)  01/11/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2098 

(591)  E BARDHË E KALTERT E QELUR 

(732)  ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No: 141A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(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   

 

 

 

(111)  28518 

(151)  01/11/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2099 

(591)  E ZEZË, E KUQE, E BARDHË 

(732)  ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

(540)   
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A Blok No: 1414A/1 Yenimahalle, Ankara, 

TR 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  28519 

(151)  01/11/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2100 

(591)  E ZEZË, E KUQE, E BARDHË 

(732)  ZORE AKSESUAR TICARET 

LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. 

A Blok No:141A/1 Yenimahalle, Ankara, TR 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  28911 

(151)  19/04/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2101 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  “ORIENTAL’ SHPK Rr.”Rilindja 

Kombëtare”, Malishevë , KS 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset   

35   Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.   

39   Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi   

 

 

 

(111)  28912 

(151)  19/04/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2102 

(732)  “ORIENTAL”SHPK Rr.”rilindja 

Kombëtare”, Malishevë, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)  “Dschinni” 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.   

35   Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani. 
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39   Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi   

 

 

 

(111)  28817 

(151)  01/04/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2103 

(300)  4-2020-34697  26/08/2020  VM 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Arcashield 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Fshesa robotike; makina për larjen e enëve për qëllime shtëpiake; kondensator ajri 

të jashtëm, ne veçanti kondensator ajri të jashtëm për kondicioner ajri; lavatriçe për qëllime 

shtëpiake; fshesa elektrike; qese për fshesa elektrike.   

9   Ekrane per emitimin e diodave të dritës (LED); kufje për realitetin virtual; disqe  USB të 

zbrazëta; kartela memorie të zbrazëta; routerët e rrjetit; mbyllës dixhital të dyerve; panele 

për shfaqjen e sinjalistikës dixhitale; karikues baterish; video projektorë; set-top kuti; orë 

inteligjente; disqet në gjendje të ngurtë; mbulesa mbrojtëse për telefona të mençur; 

altoparlantë të zërit; komponentët elektronikë të zërit, përkatësisht, sistemet rrethuese të 

zërit; kompjutera që vishen në formën e orëve inteligjente dhe syzeve inteligjente; sensorë 

elektrikë; gjurmues aktivitetesh që vishen; bateri elektrike të rikarikueshme; kamera; 

kompjuterë; monitorë kompjuteri; telefona të mençur; kompjuter tablet; kumpjutor 

portabël; softuer; televizione; kufje; sythat e veshëve; çipa elektronik te enkoduar për 

sigurinë e kompjuterit; mikrokontrollues të çipit në natyrën e elementeve te sigurisë (SE); 

semikonduktorë, elementet e semikonduktorëve; pajisje e semikondiktorëve; softuer për 

ngritjen e sigurisë për pajisjet mobile, telefona të mençur, kompjutera tablet, përkatësisht, 

softuer për mbrojtjen e të dhënave personale dhe mbrojtje për detyra të tilla si buting, 

hapësira të izoluar, pagesa mobile dhe aplikacione të tjera; memorje elektronike për siguri; 

Softuer kompjuterik për sigurimin e rrjeteve; softuer kompjuterik për përdorim në 

kontrollin e hyrjes, identifikimin, autentifikimin, sigurinë dhe sigurinë mbrojtëse; çipsetet 

për marrjen dhe transmetimin e sigurt të të dhënave;  procesorët [njësitë qendrore të 

procesimit] për sigurinë; aparatet për sigurinë e të dhënave;  kartelat e mençura; SIM karta; 

NFC etiketimi;  NFC lexues;  lexuesit që mundësojnë teknologjinë e komunikimit në 

fushën e afërt (NFC);  firmware për identifikimin e etiketës NFC; kartela bankare të 

koduara; kartela bankare magnetike; kartat identifikuese magnetike; E-pasaportë; kartela 

krediti;  kartelat e qarkut të integruar [kartelat e mençura].   

11   Llamba LED; Poqet e llambave LED; Aparate për administrimin e rrobave elektrike në 

natyrën e avulloreve të rrobave për qëllime shtëpiake; makina elektrike për administrimin e 

rrobave për tharjen e rrobave për qëllime shtëpiake; furra elektrike për gatim; largues te 

lageshtisë (dehumidifikues) për përdorim shtëpiak; pastrues ajri; filtra për pastruesit e ajrit; 

ventilator elektrik; kondicionerë; frigoriferë elektrikë; furra elektrike; tharëse rrobash 

elektrike; furrat me mikrovalë; aparate për gatim, përkatësisht tavolina gatimi;    
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12   Automobilat   

 

 

 

(111)  28753 

(151)  30/03/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2104 

(732)  Fridababy, LLC 82 NE 26th Street, 

Ste 102 MIAMI, FLORIDA 33137, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  FRIDA BABY 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aspiratorë manualë të pështymës; aspiratorë elektrik për pështymë; biberona për 

bebe; shiringa për foshnje për qëllime mjekësore dhe për injeksione; jastëkët ftohës për 

qëllime të ndihmës së parë; aspiratorë për hundë; ujitës të hundës jo elektrike; dhëmbëzorë; 

termometra për qëllime mjekësore; termometra infra të kuqe për qëllime mjekësore; 

pastrues veshësh; kateterë të futur në mënyrë rektale për bebet që të kalojnë gazin e tepërt.   

 

 

 

(111)  28752 

(151)  30/03/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2105 

(300)  90138574  26/08/2020  US 

(732)  Fridababy, LLC 82 NE 26th Street, 

Ste 102 MIAMI, FLORIDA 33137, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  FRIDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Ndërresa per mbështetje dhe ngjeshje të barkut per pas-shtatzëni; rripa dhe vshje 

te brendshme për qëllime mjekësore; mbështjellës terapeutik të nxehtë dhe të ftohtë; 

mbështjellës terapeutik për kompresim; shiritat e masazhit të laktacionit; Aparat pastrues 

perineal pas-partum në natyrën e një shishe ujitje e shitur bosh për përdorim mjekësor; 

jastëkët për ngrohje të gjirit për qëllime mjekësore; aparate për masazh; jastëkët e ngrohjes 

për qëllime mjekësore; jastëkët ftohës për qëllime mjekësore; rrobat e kompresimit, 

përkatësisht brezat e belit dhe të brendshmet për të siguruar mbështetje pas lindjes; 

Aspiratorë manualë të pështymës; aspiratorë për pështymë elektrike; biberona për bebe; 

shiringa për foshnje për qëllime mjekësore dhe për injeksione; jastëkët ftohës për qëllime të 

ndihmës së parë; aspiratorë për hundë; ujitës të hundës jo elektrike; dhëmbëzorë; 

termometra për qëllime mjekësore; termometra infra të kuqe për qëllime mjekësore; 

pastures veshësh; kateterë të futur në mënyrë rektale për bebet per te  larguar gazin e tepërt; 

shirita ngjitës për qëllime mjekësore; rripa dore anti-nauze; otoskopët   
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(111)  28751 

(151)  29/03/2022 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2106 

(591)  Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë, e kuqe, 

e bardhë 

(732)  N.P.SH. INOX Rr. A. Rrustemi nr.2, 

Gjakovë, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për  

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;  

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave; mjete për 

pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të gjerë-

përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave; mjete për 

eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim, agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi   

21   Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve  

nga lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur, lecka për pastrim,  

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka, shpuza 

leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni, 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 
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elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta)  

me pedale, kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për 

ndresa nga plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike 

për pastrim, posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te 

cilët montohen.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe produkteve 

tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyre 

   

 

 

(111)  28573 

(151)  07/12/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2107 

(591)  E gjelbër, e kaltër 

(732)  Ardiana Krasniqi B.I. Ordinanca 

Fizioterapeutike & Rehabilituese "Fizomed" 

Prizren, 3, Nysret Saharsoj, 20000 Prizren,  

, KS 

(740)  Ardiana Krasniqi Prizren, 3, Nysret 

Saharsoj, 20000 Prizren, RKS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore; artikuj ortopedikë; aparate për 

rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; jastëkë ngrohës; fasha për qëllime mjekësore; 

fashë për nyje, anatomike; fasha ortopedike; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime 

farmaceutike; mbështetëse elastike për bërryl;  mbështetëse elastike për nyje lëvizëse- qafës 

dhe këmbëve; mbështetëse elastike për nyje të dorës;  shirita mbështetës për kurriz për 

qëllime mjekësore; shirita ortopedik; Çorapë mjekësore; çorapë deri ne gjunjë për qëllime 

terapeutike;  pako të ftohta për qëllime mjekësore; qese akulli për qëllime mjekësore; pako 

termike për qëllime të ndihmës së parë; pako terapeutike të nxehta dhe të ftohta për terapia 

për përdorim mjekësor.    

44   Shërbime mjekësore; Terapi fizike; Shërbimet e terapisë fizike profesionale, përfshirë 

vlerësimet e kapacitetit funksional; Fizioterapi; Terapia fizike në natyrën e terapisë së 
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lëvizjes; Shërbime masazhi terapeutike; Shërbime terapeutike; Shërbime rehabilituese të 

kujdesit për pacientë; Shërbime të kujdesit shëndetësor, përkatësisht terapi fizike; 

Shërbimet e kujdesit shëndetësor, përkatësisht këshillimi i kujdesit shëndetësor në fushën e 

shërimit nga dëmtimi fizik; Shërbime rehabilituese ortopedike; Shërbime mjekësore në 

natyrën e rehabilitimit sportivë; shërbimet e telemjekësisë.   

 

 

 

(111)  28576 

(151)  07/12/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2108 

(732)  Ardiana Krasniqi B.I. Ordinanca 

Fizioterapeutike & Rehabilituese "Fizomed" 

Prizren, 3, Nysret Saharsoj, 20000 Prizren,  

, KS 

(740)  Ardiana Krasniqi Prizren, 3, Nysret 

Saharsoj, 20000 Prizren, RKS 

 
 

(540)  Fiziomed 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore; artikuj ortopedikë; aparate për 

rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; jastëkë ngrohës; fasha për qëllime mjekësore; 

fashë për nyje, anatomike; fasha ortopedike; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime 

farmaceutike; mbështetëse elastike për bërryl;  mbështetëse elastike për nyje lëvizëse- qafës 

dhe këmbëve; mbështetëse elastike për nyje të dorës;  shirita mbështetës për kurriz për 

qëllime mjekësore; shirita ortopedik; Çorapë mjekësore; çorapë deri ne gjunjë për qëllime 

terapeutike;  pako të ftohta për qëllime mjekësore; qese akulli për qëllime mjekësore; pako 

termike për qëllime të ndihmës së parë; pako terapeutike të nxehta dhe të ftohta për terapia 

për përdorim mjekësor.    

44   Shërbime mjekësore; Terapi fizike; Shërbimet e terapisë fizike profesionale, përfshirë 

vlerësimet e kapacitetit funksional; Fizioterapi; Terapia fizike në natyrën e terapisë së 

lëvizjes; Shërbime masazhi terapeutike; Shërbime terapeutike; Shërbime rehabilituese të 

kujdesit për pacientë; Shërbime të kujdesit shëndetësor, përkatësisht terapi fizike; 

Shërbimet e kujdesit shëndetësor, përkatësisht këshillimi i kujdesit shëndetësor në fushën e 

shërimit nga dëmtimi fizik; Shërbime rehabilituese ortopedike; Shërbime mjekësore në 

natyrën e rehabilitimit sportivë; shërbimet e telemjekësisë. 

   

 

 

(111)  28575 

(151)  07/12/2021 

(181)  24/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2109 

(732)  "OPRIMUS" SH.P.K, Jusuf Gërvalla 

Nr. 103, 20000 Prizren, KS 

(740)  OPRIMUS" SH.P.K, Jusuf Gërvalla 

Nr. 103, 20000 Prizren,RKS 

(540)  King Chocolate 
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(511) 5   Shtesa ushqimore dijetike; shtesa ushqimore; shtesa vitamine, minerale dhe shtesa 

për ushqim; shtesa bimore; pije me vitamina dhe minerale; shtesa për ushqim në formën e 

produkteve për zëvendësimin e shujtjeve për rritjen e energjisë; barishte për qëllime 

mjekësore, duke përfshirë barishte të thata;  ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; 

preparate bimore; çaj bimorë për qëllime mjekësore; suplemente ushqimore (nutrconal); 

shtesë ushqimore në formë të pijeve; supliment i proteinave për përdorim njerëzor   

30   Preparate aromatike për pasta; Ëmbëlsira; Sheqernat, ëmbëltuesit natyralë, Mjaltë, 

produkte nga mjalti i bletëve; Ëmbëlsirat prej qumështit; kakao, çokollatë; çokollatë pa 

sheqer; ëmbëlsira ne forma, çokollatë dhe desertë   

32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve; ekstrakte frutash 

joalkoolike; pijë energjike   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e shtesave ushqimore dijetike, shtesave 

ushqimore,shtesave vitamine, minerale dhe shtesa për ushqim, shtesa bimore, pije me 

vitamina dhe minerale, shtesa për ushqim në formën e produkteve për zëvendësimin e 

shujtjeve për rritjen e energjisë, barishteve  për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte 

të thata, ekstrakteve bimore për qëllime mjekësore, preparateve bimore, çejna  bimorë për 

qëllime mjekësore, suplemente ushqimore (nutrconal), shtesave ushqimore në formë të 

pijeve, supliment i proteinave për përdorim njerëzor, pijeve jo-alkoolike, pijeve prej frutave 

dhe lëngje të frutave, pijeve prej perimeve dhe lëngjeve të perimeve, pijeve energjike, 

preparateve aromatike për pasta, ëmbëlsirave, sheqernat, ëmbëltuesve natyralë, produkte 

nga bletët,ëmbëlsirat prej qumështit, kakao, çokollatë, çokollatë pa sheqer, ëmbëlsirave ne 

forma, çokollatë dhe desertë.  

   

 

 

(111)  28592 

(151)  16/03/2022 

(181)  28/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2112 

(591)  E verdhë, e kaltër 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb R. 

North Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, 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, djathi, , gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për 

ushqim.   

32   Ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe    
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përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije, pije (jo alkoolike); ekstrakte, koncentrate dhe  

lëngje të bëra me fruta dhe / ose perime; lëngje frutash; shurupe për pije; pluhurat për  

flluskim te pijeve; esencat për prodhimin e pijeve, përgatitje për të bërë pije; sherbet (pije).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime për 

eksport-import dhe shitje me shumicë dhe pakicë në fushën e: mishit, peshkut, shpezëve 

dhe kafshet e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të 

gatuara; xhelatinat, reçel, komposto; vezët; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte të 

tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim; ujërat minerale dhe të gazuara; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije, pije 

(jo-alkoolike); ekstrakte, koncentrate dhe lëngje të bëra me fruta dhe / ose perime; lëngje 

frutash; shurupe për pije; pluhurat për flluskim te pijeve; esencat për prodhimin e pijeve, 

përgatitjet për prodhimin e pijeve; sherbet (pije).   

 

 

 

(111)  28771 

(151)  30/03/2022 

(181)  29/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2113 

(732)  Western Digital Technologies, Inc. 

5601 Great Oaks Parkway San Jose, 

California 95119, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  WESTERN DIGITAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet për ruajtjen e të dhënave, përkatësisht,hard disqet (disk digjital për ruajtje 

të informatave), disqet digjitale, softveri media player, paisjet e disqeve me hapësirë solide, 

mediat digjitale të zbrazëta, disqet hibride dhe pajisjet periferike të kompjuterit;  pajisje për 

ruajtje në kompjuter, përkatësisht, hardwer memorje kompjuterike dhe hard disqe për 

kompjuterë;  pajisje elektronike digjitale për organizimin, marrjen, luajtjen, transmetimin, 

menaxhimin, ruajtjen, sigurimin, konvertimin, centralizimin, kopjimin e të dhënave, 

transferimin, personalizimin, navigimin, luajtjen, shikimin, çasjen, shpërndarjen, 

transmetimin, sinkronizimin, modifikimin, rishikimin, ngarkimin, dhe shkarkimin e tekstit, 

të dhënave, imazhit, dosjeve audio dhe video, informacionit, ose mediave të ruajtura, të 

transmetuara, të ruajtura në ose të transmetuara në pajisjet e ruajtjes së të dhënave, hard 

disqet, disqet, pajisjet e  disqeve me hapsirë solide, softveri media player, serverat e 

Internetit dhe modele për ruajtjen e të dhënave; sistemi rezervë kompjuterik i bazuar në 

hard disk të lëvizshëm; port i replikatorit per ruajtjen e kompjuterit, përkatësisht, një 

përques që lejon të dhënat e përfshira në disqet lëvizëse ose pajisjet e ruajtjes USB të 

lidhura me përçuesin të cilat ndahen ose janë të çasshme;  softuer kompjuterik për përdorim 

në sinkronizimin, rezervimin, luajtjen dhe konvertimin dhe dekonvertimin e dosjeve 

digjitale, përfshirë audio, video, tekst, binarë, imazhe të palëvizshme, grafikë dhe dosje 

multimediale;  pajisjet e ruajtjes së rrjetit kompjuterik, përkatësisht, ruajtja dhe rezervimi i 

të dhënave elektronike në nivel lokal ose përmes një rrjeti telekomunikues;  softuer për 

rrjetëzim, përkatësisht, softuer për vendosjen dhe konfigurimin e ruajtjes së menaxhuar dhe 
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shërbimeve rezervë në internet përmes rrjeteve me hapësirë të gjerë;  pajisje ruajtëse 

kompjuterike, përkatësisht, pajisje ruajtëse të bashkangjitura në rrjet për ndarjen e dosjeve 

dhe model rrjeti për ruajtjen e të dhënave të ndërmarrjes; softuer dhe pajisje kompjuterike 

për sinkronizimin dhe lidhjen e ruajtjes së rrjetit lokal dhe rrjeteve globale kompjuterike, 

për ngarkimin, ruajtjen, rikuperimin, shkarkimin, transmetimin dhe shpërndarjen e 

përmbajtjes digjitale, për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave në serverat e dosjeve lokale 

dhe të bazuar në internet, për përpunimin e ruajtjes së  të dhënave duke përdorur hapësirë 

ruajtëse, përkatësisht, hard disqe të kombinuara me pajisje të disqeve me hapsirë solide;  

Softuer kompjuterik për ruajtjen e të dhënave, tërheqjen e të dhënave, hyrjen e të dhënave, 

rezervimin e të dhënave, replikimin e të dhënave, disponueshmërinë e të dhënave, 

rikuperimin e të dhënave, përkthimin e të dhënave dhe shndërrimin e të dhënave;  softuer 

për menaxhimin e ruajtjes së të dhënave; mbrojtëse të jashtme për hard disqe.    

42   Shërbime mbështetëse teknike, përkatësisht, zgjidhja e problemeve të pajisjeve 

kompjuterike, programeve softuerike, pajisjeve periferike të kompjuterit, pajisjeve për 

ruajtje në kompjuterë; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve kompjuterike në 

internet, të pa-shkarkueshëm për përdorim në ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave 

kompjuterike të të tjerëve;  shërbime rezervë për të dhënat e diskut kompjuterik dhe për 

pajisjet e ruajtjes së të dhënave kompjuterike; shërbime kompjuterike, përkatësisht 

shërbime të rikuperimit të të dhënave dhe shërbime të sinkronizimit të të dhënave;  sigurimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud të pa-shkarkueshëm on-line për 

përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave dhe përdorimi në ruajtjen elektronike të të 

dhënave;  sigurimi i një programi kompjuterik të pa-shkarkueshëm, duke përfshirë softuerin 

kompjuterik specifik “firmware”(softuer specifik kompjuterik) dhe aplikacionet mobile për 

të ruajtur, transferuar, transmetuar, shikuar dhe luajtur tekst, të dhëna, dosje audio dhe 

video dosje, imazhe digjitale dhe përmbajtje multimedia nga dhe prej pajisjet e ruajtjes së të 

dhënave, hard disqet , disqet dhe pajisjet me hapsirë solide, media player-et dhe pajisjet 

periferike kompjuterike në televizione, video, monitorë, projektorë dhe pajisjet 

kompjuterike dhe mobile, përkatësisht, tableta kompjuterash dhe laptopë;  shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, shërbime të ofruesit të çasjes në rrjet përmes “cloud”;  sigurimi 

i softuerit si shërbim (SAAS) shërbime për menaxhimin e të dhënave në distancë dhe për 

sigurimin e aksesit të bazuar në internet në aplikacione dhe / ose shërbime përmes një 

sistemi operativ në internet ose faqës së portalit mbi një rrjet, duke përfshirë por pa u 

kufizuar në internet;  ruajtja e të dhënave kompjuterike dhe elektronike;  dizenjimi, 

zhvillimi, azhurnimi dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik, firmware (softuer specifik 

kompjuterik), aplikacionet mobile, pajisjet për ruajtjen e të dhënave, hard disqe, disqet, 

disqet ( pajisjet e integruara për ruajtjen e të dhënave), media player-et dhe pajisjet 

periferike të kompjuterit. 

   

 

 

(111)  28641 

(151)  18/03/2022 

(181)  29/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2114 

(591)  Kaltërt e ndritshme, kaltërt e errët, 

zezë 

(540)   
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(732)  Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome, 

Koto-ku, Tokyo 135-8512, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla makinerie, makinë prerëse, aparat elektrik për saldim, mekanizma të 

kontrollit për makineritë dhe motorët, vegla dore për lëvizje mekanike, stampë dhe kallëp 

[pjesë e makinerisë]   

9   Programet kompjuterike [të shkarkueshme], fibra optike, kabllot me fibra optike, lidhje 

me shkrirje për fibrat optike, gjeneratorë me lazer, jo për qëllime mjekësore, elektroda për 

lidhjen e fibrave optike, përforcues optikë, konektorë kabllorë optikë, pastrues i lidhësve 

optikë, konektorë optikë për komunikime optike, fiberskopët të cilët nuk janë për përdorim 

mjekësor, priza për kordon të rrymës, pllaka elektronike, pllakëza me tel fleksibile të 

shtypura (pllaka fleksibilie për shtyp), çelësa elektrikë në formën e vargjeve të kupolës 

metalike për telefonat mobil, ndihmësit personalë dixhitalë [PDA], automatizimi i zyrës 

dhe instrumente matës, çelsat e membranës, sensorë presioni, sensorë të oksigjenit, jo për 

përdorim mjekësor, konektorë elektronikë, konektorë për pllakëzat shtypëse, konektorë 

kabllor koaksial, konektorë të rrafshtë kabllovik, kabllo të rrafshtë, kabllo koaksial, lidhës i 

instalimeve elektrike të makinës, lidhëse për pajisje e makinave, antena, antena filmike, 

përkatësisht, antena në formën e qarqeve elektrike që funksionojnë si antena të formuara në 

substratet e filmit, pajisjet e rregullimit të nxehtësisë, përkatësisht radiatorët e tubave të 

nxehtësisë për makinat dhe pajisjet e telekomunikacionit dhe makinat dhe pajisjet 

elektronike, ftohës për makina dhe pajisje telekomunikuese dhe makina dhe pajisje 

elektronike, kabllot elektrike, kabllot elektronike, tela elektrik, lidhës për qarqe elektronike, 

lidhësa telash [energji elektrike], konektorë [energjia elektrike], konektorë i kabllove 

elektrikë. 

   

 

 

 

(111)  28685 

(151)  24/03/2022 

(181)  29/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2115 

(526)  HALAL FOOD 

(591)  Ngjyra e zezë, e kuqe, e bardhë 

(732)  Meka Shpk,  Dragash, 22000- Fsh. 

Plavë pn., KS 

(740)  Sylejman Klinaku 

Klinaku&Associates L.L.C 

Ulpiana C-2, 2/6, Prishtinë 
 

 
 

(540)   
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(511) 4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen 

dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Servis e kontroll teknik, 

lubrifikim, riparim, mirembajtje dhe pastrim automjetesh (mjete levizese me motor.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm, Restorante, 

Bare, pran pompave ose serviseve twe automjeteve dhe ne vende tjera.   

 

 

 

(111)  28684 

(151)  24/03/2022 

(181)  29/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2116 

(526)   HALAL FOOD  

(732)  Meka Shpk Dragash, 22000-Fsh. 

Plavë pn., KS 

(740)  Sylejman Klinaku 

Klinaku&Associates L.L.C 

Ulpiana C-2, 2/6, Prishtinë 
 

 
 

(540)  MEKA HALAL FOOD R 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen 

dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, Servis e kontroll teknik, 

lubrifikim, riparim, mirembajtje dhe pastrim automjetesh (mjete levizese me motor.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm, Restorante, 

Bare, pran pompave ose serviseve twe automjeteve dhe ne vende tjera.   

 

 

 

(111)  28768 

(151)  30/03/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2117 

(732)  Alfred Kadriu, Rubin Kadriu  Via 

Pesciatina 644, 55010 Capannori (Lu) , IT 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

(540)  ENZO ATTINI 
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Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(511) 3   Kozmetikë, parfume, deoderante, parfume në formë të ngurtë, sapuna, sapunë të 

lëngeshem, sapunë me forma te ndryshme, produktet e shkumëzuar të dushit, pasta 

dhembesh, shampo, vajra esenciale, kremera të flokëve, xhel, ngjyruese flokësh(bojra), 

krem fytyre, bojë për vetulla, lapsa dhe penela për sytë, lapsa për make-up, pluhur për 

lyerjen e syrit, pudër e lengeshme ose kompakte, buzëkuqe, korrektor, kremrat e trupit, 

manikyr për thonjtë, forcues për thonjtë, pastrues për thonjtë, vajra dhe krema për nxirje.    

14   Orat e dorës dhe orët e murit ne ar, argjend, platin pra objekte te bëra me metale te    

çmuara dhe përzierjet e tyre ose te lare (veshur) me to; diamante; brilante, gurë te 

çmuar; artikujt bizhuterie, bizhuteri te personalizuara; stoli prej qelibari, rripa ore, 

instrumente kronometrike, produktet bizhuterie; kapakë dhe kuti për ora dhe 

bizhuteri , kuti për mbajtjen e duhanit (prej metali të çmuar). Kronograf 

[orë]; Kronografë për përdorim si orë; kronometër; orët matëse; fusha për prodhimin orës 

se dorës dhe te murit, kapakë për instrumente kronometrike horologjike, aparatura dhe 

instrumente kronometrike; aparate për kohën e sportit 

[stopwatches]; kronoskope [chronoscopes]; orë alarmi, ora kuarci, ora mekanike; ora sporti, 

ora udhëtimi, ora për zhytje, ore për automobile; orët atomike; orët me mburoje 

(mekapak);ora te bëra me flori; ora xhepi, orë të vogla; orët me varëse; orët ne miniature, 

bizhuteri, orë tavoline, elektrike, industriale; orë dixhitale; ore mekanike me kurdisje, orë 

dixhitale që kontrollohen në mënyrë elektronike; instrumente horologjike që kanë lëvizje 

kuarci, orët që përfshijnë një funksion të memories; ora qe kane te stampuar shenja, orët që 

përfshijnë një funksion telekomunikimi; orë dore me pedometer, ora muri dhe pjese per to, 

ora për përdorim te jashtem (ne natyrë), ora e gjyshit; ora për zonat kohore botërore;ora 

dixhitale me matës automatik;ora mekanike me kurdisje automatike; Tregues dixhital te 

kohës që shfqain temperaturën shfaqje të temperaturës; rripa dore qe kane aparat GPS; orët 

qëpërmbajnë një funksion të lojës elektronike; xhama për ora, pjesë për orë; kapake për 

instrumenta horologjike; mbështetëse për ora muri, mbërthecka për ora, artikuj horologjikë; 

Pendula [orë dhe orendi]; rripa prej lëkure, rripa prej plastike, rripa najloni; Ankoruesit 

[orën dhe orët]; kapake prej metaleve të çmuara për artikujt horologjike; rripa ore me 

material sintetik; Kombinim për byzylykët dhe orët.   

18   Çanta te ndryshme; çanta dore; valixhe; kuletat; çanta me rrip, kuleta për monedhë; 

portofol për karta, portofol për dokumente; çanta dore për burra; bagazhe dhe çanta 

udhëtimi; valixhe; çadra; çadra plazhi; Shkopinj për te ecur (bastun); Lëkure dhe 

imitim lëkure; Lëkurat e kafshëve, çanta mbartëse, çanta udhëtimi, çantë shpine, 

çanta, çanta shpine.   

25   Veshje për burra, femra dhe fëmijë, përfshirë veshjet e bëra nga lëkurat, këmisha, 

këmisha e grave, funde, kostume për meshkuj, mantelet e mëngjesit, pantallonat, pantallona 

të gjera, pantallona te shkurtra, pajime, xhaketa, veshje, këpucë, duke përfshirë pantofla, 

shapka me gisht, këpucë sportive, çizme. Veshje, këpucë, kapelë; Veshmbathjet, 

pantallonat, veshjet për gjimnastikë, kollare shamitë, dorezat, rripa (veshjet), kostumet e 

notit rroba banjo, çorape; Këpucë, këpucë për sport, çizme dhe sandale, kapele. Veshje, 

speciale për shoferët, motoçiklistët dhe çiklistët; Rroba të veçanta për sportet e tjera, të tilla 

si skermë, vela, hipizëm, ski; këpucë; kapele. 
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35   Shërbimet me pakicë në lidhje me orët, instrumentet horologjike dhe     kronmetrike, 

stoli, syze, delli, syze, veshje, këpucë, çanta, cadra, sapunë parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve dhe preparate për kujdesin e lëkurës, 

gjimnastike dhe artikuj sporti.    

 

 

 

(111)  28605 

(151)  17/03/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2119 

(732)  Banka Credins Kosovë Sh.A Rr. UÇK 

nr 240 Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për 

biznesin, administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; 

Këshilla biznesi në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; 

Menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, 

sistematizimi i të dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë 

biznesi në lidhje me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe 

aplikacioneve [aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe 

informative që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, 

e cila u mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.   

36   “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 

bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.   

38   “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 
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të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”.   

 

 

 

(111)  28606 

(151)  17/03/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2120 

(732)  Banka Credins Kosovë Sh.A Rr. UÇK 

nr 240 Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)  BANKA CREDINS KOSOVË 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për 

biznesin, administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; 

Këshilla biznesi në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; 

Menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, 

sistematizimi i të dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë 

biznesi në lidhje me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe 

aplikacioneve [aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe 

informative që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, 

e cila u mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.   

36   “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 

bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.   

38   “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 

të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”. 
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(111)  28829 

(151)  01/04/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2121 

(300)  018343034  24/11/2020  EU 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft 

Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, Austria, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  VEOCEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Maska; Maska fytyre; Maska mbrojtëse për fytyrë; Maska mbrojtese; Maska (për 

mbrojtje); Maska që mbrojnë.   

10   Maske mbrojtëse për fytyrë; Maska mbrojtëse për fytyrë për mrojtje nga infeksioneve 

virale; Maska sanitare për qëllim të izolimit të viruseve; Maska mbrojtëse për fytyrë për 

përdorim mjekësor, Maska mbrojtëse për gojë për përdorim mjekësor; Maska mrojtëse për 

hundë për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  28607 

(151)  17/03/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2122 

(732)  KOZMOTEK PAZARLAMA 

KOZMETİK İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 

ENKOOP SANAYİ SİTESİ, ENKOOP 

CADDESİ NO:3/A,  BAŞAKŞEHİR - 

İSTANBUL / TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualetrie jo-mjekësore; dentifrice jo mjeksorë; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhues dhe substance tjera për prëdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gryerje dhe abrasive.    

 

   

 

 

 

(111)  28604 

(151)  17/03/2022 

(181)  30/12/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/2123 

(732)  KOZMOTEK PAZARLAMA 

KOZMETİK İTHALAT İHRACAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 

ENKOOP SANAYİ SİTESİ, ENKOOP 

CADDESİ NO:3/A,  BAŞAKŞEHİR - 

İSTANBUL / TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualetrie jo-mjekësore; dentifrice jo mjeksorë; parfumeri, 

vajra esenciale; preparate zbardhues dhe substance tjera për prëdorim në lavanderi; 

preparate për pastrim, lustrim, gryerje dhe abrasive.    

   

 

 

(111)  28358 

(151)  30/09/2021 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2124 

(591)  E kaltër, portokalli, e zezë 

(732)  BUFALO (BFL) Gjirokastër, 

Tepelenë, Lagjia “ Demokracia”ish-Baza e 

Bujqësisë, Kati perdhe, Tepelenë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë e produkte lëkurë e jo lëkure, kapele.   

 

 

 

(111)  28813 

(151)  01/04/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2125 

(732)  Wilkinson Sword GmbH Schutzenstr. 

110 D-42659 Solingen ALEMANIA, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 

(540)  WILKINSON SWORD QUATTRO 
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(511) 8   “Brisk dhe brisk rroje.”   

 

 

 

(111)  29334 

(151)  18/08/2022 

(181)  30/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2126 

(526)  €uro 

(591)  Bardhë, verdhë, vjollce dhe e gjelbërt 

(732)  EUROLAND GROUP SH.P.K  

Lipjan, Rr. Skenderbeu, PN, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë;kozmetikë për fëmijë;preparate kozmetike për kujdesin e 

lëkurës;kremra kozmetike;lapsa kozmetike;preparate kozmetike për qerpikët;preparate 

kozmetike për banjot;aromatikë [vajra esenciale];sapun deodorant;deodorant për qeniet 

njerëzore ose për kafshët;lapsa vetullash;kozmetikë vetullash;thonjtë e rremë;kremra 

flokësh;llak per flokë;ekstrakte bimore për qëllime kozmetike;buzekuq;preparate make-up 

(mirembajtje te fytyres);perfumeri;parfume;shampo;sapun rroje;preparate për ruajtje   

8   Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi; Thika 

një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për fileta; 

Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete dore]; 

Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike; Thika në 

formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për mish; 

Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave 

të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës; Takëm enësh 

një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e pështatur për 

takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin për vendosjen 

e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm (inox); Lugë 

tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]   

9   Syze;mbështjellës për telefona mobilë, USB disqe.   

16   Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë letre, kartuçi dhe plastike dhe artikuj per 

paketim, mbeshtjellje dhe magazinim; Dekorime dhe material artistike dhe mediume; 

Produkte te shtypura; ombrella te letres per koktej; leter per mbeshtjellje te ushqimit; 

Flamuj nga letra; Folije nga letra ose plastika per ruajtjen e lagështisë [per paketim 

ushqimi]; Peshqira letre higjienike per duar; Rollne letre per arka; Filtra per kafe, shtroja 

letre; shtroja per shishe, letre; rrollne kuzhine [leter]; Fshese letre; shtroja letre dantellë; 

shtroja letres dantelle; Dekorues nga letra per mesin e tavolines; Peshqire tavolinash nga 

letra; Dantella letre; Peshqira letre per duar; Shtroja letre per tavolina; Dekorime nga 

kartuçi per produkte ushqimore; Shtroja tavoline nga kartuçi; Shtroja letre per tavolina; 

Folje thithese nga letra ose plastika per paketimin e ushqimit; Leter thithese; Shtroja letre; 

shtroja nga kartuçi per gota; çanta per paketim te punuara nga letra e perpunimit bio- leter 

special rezistuese; Peceta per nje perdorim; Materiale filtruese nga letra; Ngjitese (gjera 
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ngjitese per produkte te letres ose per amvisni); leter dhe kartuç; Pajisje per zyre dhe 

shkollore.   

21   Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika   

22   Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera).   

24   Batanija, Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose 

plastike   

25   Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh. Veshje, Këpucë, Veshje për kokë   

26   Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; 

lule artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; 

ornamente për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; 

perime artificiale; fruta artificial.” Dantella, bishtalec dhe qëndisje, shirita dhe harqe të 

banesave; butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale;    

27   Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese;varëse muri, jo prej tekstili.   

28   Lojëra, lodra dhe lojëra;aparate për lojëra video;artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv;dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre   

 

 

 

(111)  28643 

(151)  18/03/2022 

(181)  31/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2127 

(732)  ARIVIA INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME 

TRADING AS ARIVIA SA 7 Chalkis str., 

Building C, Pylaia, P.C. 55510, P. O. Box 

21107, Thessaloniki, Greece, GR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VIOTROS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah;  ekstrakte mishi;  fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë,  reçel, komposto;  vezë;  qumësht dhe produkte 

qumështi;  vajra dhe yndyrna për ushqim;  lyerëse;  fruta, arra, djathë, djathë krem dhe 

lyerëse me bazë bimore;  produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; lyerëse 

qumështi;  lyerëse me bazë qumështi;  lyerëse të qumështit me pak yndyrë;  lyerëse jo-

qumështore;  gjalpë;  përgatitje gjalpi;  zëvendësues të gjalpit;  gjalpë i përqendruar;  gjalpë 

i përzier;  gjalpë i shijshëm;  gjalpë farash;  gjalpë i bërë nga arra;  gjalpë kakao;  gjalpë 

arrash në pluhur;  margarinë;  zëvendësues të margarinës;  Përhapje me bazë yndyre për 

bukë;  krem;  salcë kosi;  krem pluhur;  krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit);  kremër alternative dhe zëvendësues;  qumësht dhe krem jo qumështor;  vajra 
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dhe yndyrna ushqimore;  vajra gatimi;  vajra arrash;  vajra bimorë për ushqim;  vaj kokosi 

dhe yndyrë për ushqim;  vajra shtazorë për ushqim;  vajra ushqimor që derivojnë nga 

peshku [përveç vajit të mëlçisë së merlucit];  vaj fasule soje për ushqim;  vajra farash për 

ushqim;  vajra me aromë;  vajra ulliri;  vajra me erëza;  vaj gjalpi;  vajra të përzier për 

ushqim;  vajra të hidrogjenizuar për ushqim;  vajra të ngurtësuar;  gjalpë e pastër;  gjalpë 

për përdorim në gatim;  ghee (gjalpë e pastër aziatike); salcë; salcë me bazë qumështi;  

zëvendësues të mishit;  zëvendësuesit e mishit me perime dhe bimë;  lyerës mishi;  lyerës 

me bazë mishi; grimtësira me bazë mishi;  lyerës perimesh;  lyerës me bazë perimesh; 

grimtësira me bazë perimesh; lyerëse djathi; grimtësira me bazë djathi; lyerëse pastë me 

bazë arre;  përhapje me bazë arrë; lyerëse të përbëra kryesisht nga fruta; lyerëse kokosi; 

lyerëse çokollate me bazë kokosi;  lyerëse e portokallit; lyerëse me aromë kokosi;  lyerëse 

qershie; lyerëse banane;  lyerëse të bazuara në qumësht orizi;    grimtësira me bazë frutash; 

grimtësira frutash;  pije me bazë qumështi;  pije të bëra nga produktet e qumështit;  

qumësht me proteina;  krem, duke qenë produkte qumështi;  krem jo-qumështor;  zbardhues 

të qumështit për pije;  qumësht pluhur për qëllime ushqyese; qumështi pluhur për qëllime 

ushqyese; puding dhe ëmbëlsira qumështi;  kos; jogurte;  pije dhe lëngje kosi;  pije dhe 

lëngje me bazë kosi; kos për pije; kos ëmbëlsire;  kos soje;  kos me aromë;  kos në formën e 

kremit;  kos me pak yndyrë;  përgatitje për të bërë kos;  kos i bërë me qumësht dhie;  

produkte qumështi;  qumësht gjalpi;  krem gjalpi;  qumësht;  qumësht i përzier;  qumesht i 

thartuar;  gjizë qumështi;  qumësht me aromë; qumësht i ngurtë;  qumësht i tharë;  qumesht 

pluhur;  qumësht soje; qumësht për pije dhe për të pirë;  pije dhe lëngje me bazë qumështi;  

pije dhe lëngje  me aromë qumështi;  pije qumështi, dominuese e qumështit;  qumësht orizi;  

qumësht delesh;  qumësht dhie;  qumësht lopësh;  qumësht i thartuar;  qumesht i avulluar;  

qumësht i butë;  qumështi i kondensuar;  qumësht me albumine;  qumësht tërshëre;  

zëvendësues të qumështit; grimtësira me bazë qumështi;  qumësht i fermentuar; kumiss 

[pije qumështi];  qumësht kërpi (hemp) që përdoret si zëvendësues i qumështit;  ëmbëlsira 

artificiale me bazë qumështi;  qumësht bajame;  qumesht arre kokosi;  qumësht kikiriku;  

qumësht lajthi;  qumësht kikiriku (cashew);  qumësht arrash;  ushqime grimtësira të bazuara 

në arra;  shufra grimtësira me bazë frutash dhe arra;  shufra ushqimore me bazë arra dhe 

fara;  ushqime grimtësirash bazuar në bishtajore; grimtësira me bazë të fasuleve soja; 

grimtësira me bazë soje; grjmtësira me alga deti të ngrënshme;  grimtësira me bazë 

proteine; djathë vegan;  krem vegan;  djathë krem vegan;  zëvendësues djathi të bërë nga 

vajra bimorë;  djathë jo-laktozë i bërë nga vaj bimor;  kos me yndyrna me origjinë bimore;  

ëmbëlsirë kos me yndyrna me origjinë bimore; lyerës me yndyrna me origjinë bimore;  

zëvendësuesit e qumështit me yndyrna me origjinë bimore;  ëmbëlsira të bazuara në 

zëvendësues të qumështit;  gjalpë dhe zëvendësues margarine me yndyrna me origjinë 

bimore;  zëvendësues kremi me yndyrna me origjinë bimore; lyerës i formuar nga proteina 

perimesh me qëllim për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit;  pije me bazë soje të 

përdorura si zëvendësues të qumështit;  pije me bazë qumështi;  pije me bazë qumështi 

orizi;  pije me bazë zëvendësuese të qumështit;  pije me bazë qumështi të aromatizuara me 

çokollatë;  pije me bazë qumështi orizi të aromatizuara me çokollatë;  pije me bazë 

zëvendësuese të qumështit të aromatizuara me çokollatë. 
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(111)  28642 

(151)  18/03/2022 

(181)  31/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2128 

(732)  ARIVIA INDUSTRIAL AND 

COMMERCIAL SOCIETE ANONYME 

TRADING AS ARIVIA SA 7 Chalkis str., 

Building C, Pylaia, P.C. 55510, P. O. Box 

21107, Thessaloniki, Greece, GR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FORMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah;  ekstrakte mishi;  fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë,  reçel, komposto;  vezë;  qumësht dhe produkte 

qumështi;  vajra dhe yndyrna për ushqim;  lyerëse;  fruta, arra, djathë, djathë krem dhe 

lyerëse me bazë bimore;  produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; lyerëse 

qumështi;  lyerëse me bazë qumështi; lyerëse të qumështit me pak yndyrë;  lyerëse jo-

qumështore;  gjalpë;  përgatitje gjalpi; zëvendësues të gjalpit;  gjalpë i përqendruar;  gjalpë 

i përzier;  gjalpë i shijshëm; gjalpë farash;  gjalpë i bërë nga arra;  gjalpë kakao;  gjalpë 

arrash në pluhur; margarinë;  zëvendësues të margarinës;  Përhapje me bazë yndyre për 

bukë; krem;  salcë kosi;  krem pluhur;  krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit);  kremër alternative dhe zëvendësues;  qumësht dhe krem jo qumështor;  vajra 

dhe yndyrna ushqimore;  vajra gatimi;  vajra arrash; vajra bimorë për ushqim;  vaj kokosi 

dhe yndyrë për ushqim;  vajra shtazorë për ushqim;  vajra ushqimor që derivojnë nga 

peshku [përveç vajit të mëlçisë së merlucit];  vaj fasule soje për ushqim;  vajra farash për 

ushqim;  vajra me aromë;  vajra ulliri;  vajra me erëza;  vaj gjalpi;  vajra të përzier për 

ushqim; vajra të hidrogjenizuar për ushqim;  vajra të ngurtësuar;  gjalpë e pastër;  gjalpë për 

përdorim në gatim;  ghee (gjalpë e pastër aziatike); salcë; salcë me bazë qumështi;  

zëvendësues të mishit;  zëvendësuesit e mishit me perime dhe bimë; lyerës mishi;  lyerës 

me bazë mishi; grimtësira me bazë mishi;  lyerës perimesh; lyerës me bazë perimesh; 

grimtësira me bazë perimesh; lyerëse djathi; grimtësira me bazë djathi; lyerëse pastë me 

bazë arre;  përhapje me bazë arrë; lyerëse të përbëra kryesisht nga fruta; lyerëse kokosi; 

lyerëse çokollate me bazë kokosi;  lyerëse e portokallit; lyerëse me aromë kokosi;  lyerëse 

qershie; lyerëse banane;  lyerëse të bazuara në qumësht orizi;    grimtësira me bazë frutash; 

grimtësira frutash;  pije me bazë qumështi;  pije të bëra nga produktet e qumështit;  

qumësht me proteina;  krem, duke qenë produkte qumështi;  krem jo-qumështor;  zbardhues 

të qumështit për pije;  qumësht pluhur për qëllime ushqyese; qumështi pluhur për qëllime 

ushqyese; puding dhe ëmbëlsira qumështi;  kos; jogurte;  pije dhe lëngje kosi;  pije dhe 

lëngje me bazë kosi; kos për pije; kos ëmbëlsire;  kos soje;  kos me aromë;  kos në formën e 

kremit;  kos me pak yndyrë;  përgatitje për të bërë kos;  kos i bërë me qumësht dhie; 

produkte qumështi;  qumësht gjalpi;  krem gjalpi;  qumësht;  qumësht i përzier; qumesht i 

thartuar;  gjizë qumështi;  qumësht me aromë; qumësht i ngurtë; qumësht i tharë;  qumesht 

pluhur;  qumësht soje; qumësht për pije dhe për të pirë;  pije dhe lëngje me bazë qumështi;  

pije dhe lëngje  me aromë qumështi; pije qumështi, dominuese e qumështit;  qumësht orizi;  

qumësht delesh; qumësht dhie;  qumësht lopësh;  qumësht i thartuar;  qumesht i avulluar; 
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qumësht i butë;  qumështi i kondensuar;  qumësht me albumine;  qumësht tërshëre;  

zëvendësues të qumështit; grimtësira me bazë qumështi;  qumësht i fermentuar; kumiss 

[pije qumështi];  qumësht kërpi (hemp) që përdoret si zëvendësues i qumështit;  ëmbëlsira 

artificiale me bazë qumështi;  qumësht bajame;  qumesht arre kokosi;  qumësht kikiriku;  

qumësht lajthi;  qumësht kikiriku (cashew);  qumësht arrash;  ushqime grimtësira të bazuara 

në arra; shufra grimtësira me bazë frutash dhe arra;  shufra ushqimore me bazë arra dhe 

fara;  ushqime grimtësirash bazuar në bishtajore; grimtësira me bazë të fasuleve soja; 

grimtësira me bazë soje; grjmtësira me alga deti të ngrënshme;  grimtësira me bazë 

proteine; djathë vegan;  krem vegan;  djathë krem vegan;  zëvendësues djathi të bërë nga 

vajra bimorë;  djathë jo-laktozë i bërë nga vaj bimor;  kos me yndyrna me origjinë bimore;  

ëmbëlsirë kos me yndyrna me origjinë bimore; lyerës me yndyrna me origjinë bimore;  

zëvendësuesit e qumështit me yndyrna me origjinë bimore;  ëmbëlsira të bazuara në 

zëvendësues të qumështit;  gjalpë dhe zëvendësues margarine me yndyrna me origjinë 

bimore;  zëvendësues kremi me yndyrna me origjinë bimore; lyerës i formuar nga proteina 

perimesh me qëllim për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit;  pije me bazë soje të 

përdorura si zëvendësues të qumështit;  pije me bazë qumështi;  pije me bazë qumështi 

orizi;  pije me bazë zëvendësuese të qumështit;  pije me bazë qumështi të aromatizuara me 

çokollatë;  pije me bazë qumështi orizi të aromatizuara me çokollatë;  pije me bazë 

zëvendësuese të qumështit të aromatizuara me çokollatë.  

 

 

 

(111)  29124 

(151)  08/07/2022 

(181)  05/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1 

(732)  Wilkinson Sword GmbH Schutzenstr. 

110 D-42659 Solingen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  WILKINSON SWORD QUATTRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Brisk dhe brisk rroje.   

 

 

 

(111)  29125 

(151)  08/07/2022 

(181)  05/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/2 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 

(540)  COMFORTLUX 
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(511) 25   “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe 

çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për 

larje, kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport 

dhe këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); 

bikine të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për 

mbathje; shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje 

rezistente ndaj ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof 

(mbathje); pizhama, lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; 

(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), 

thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje 

për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; 

paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për 

këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për 

qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për 

këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të 

gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

 

 

 

 

(111)  29126 

(151)  08/07/2022 

(181)  05/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/3 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

(540)  COMPRESSIVE 
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(511) 25   “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe 

çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për 

larje, kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport 

dhe këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); 

bikine të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për 

mbathje; shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje 

rezistente ndaj ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof 

(mbathje); pizhama, lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; 

(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), 

thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje 

për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; 

paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për 

këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për 

qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për 

këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të 

gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

   

 

 

(111)  29002 

(151)  16/06/2022 

(181)  05/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/4 

(732)  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 
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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   

 

 

 

(111)  29614 

(151)  21/09/2022 

(181)  06/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/5 

(591)  E verdhë, e zezë, e bardhë. 

(732)  DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK 

ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Altıntepe Mahallesi, Cihadiye 

Caddesi, No.94, Maltepe - İstanbul / Turkey, 

TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patatina (çipse patatesh).   

30   Kafe, kakao; pije me bazë të kafes ose kakaos, pije me bazë çokollate; pasta, brume të 

mbushura, petë (jufka); pasta dhe prodhime fure me bazë mielli; deseerte me bazë mielli 

dhe çokollate; bukë, simit (gjevrek turk në formë unaze e mbuluar me fara susami), pasta, 

pita, sanduiçe, pite, kek, bakllavë (ëmbëlsirë turke bazuar në brumë e veshur me shurup); 

deserte në bazë të brumit e veshur me shurup; puding, krem karamel, buding orizi; mjaltë, 

ngjitës bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore; erëza për ushqime, 

vanilje (aromatizues), mëlmesa, salca (erëza), salcë domatesh; maja, pluhur pjekje; miell, 

bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur; çaj, çaj i ftohtë; 

ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore; çamçakëz; akullore, akuj të ngrënshëm; kripë; 

ushqime rostiçerie me bazë drithërash, kokoshka, tërshëra të shtypura, çipse të skuqura 

misri, drithëra (ceralije) për mëngjes, grurë i përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar 

për konsum njerëzor, tërshë e përpunuar për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për 

konsum njerëzor, oriz; melasë për ushqim.    

 

 

 

(111)  29172 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/6 

(300)  90044453  09/07/2020  US 

(732)  Gilbarco Inc.  7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410 

(540)  AMPS2GO 
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United States, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(511) 9   Pajisjet e karikimit të baterive për automjete; Stacione karikimi për automjete 

elektrike 

 

 

 

(111)  29173 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/7 

(300)  90044450  09/07/2020  US 

(732)  Gilbarco Inc.  7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410 

United States, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  EVERSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular për gjetjen e 

stacioneve të karikimit të automjeteve elektrike, kontrollimin e disponueshmërisë në kohë 

reale të stacioneve të karikimit të automjeteve elektrike, marrjen e udhëzimeve të lundrimit 

në stacionet e karikimit, pagimin dhe fillimin e një sesioni të karikimit, rishikimin e një 

seance të karikimit të automjeteve elektrike në të vërtetë kohën, kontaktimin e shërbimit të 

klientit dhe regjistrimin, rishikimin e informacionit dhe të dhënave nga dhe menaxhimin e 

një llogarie të tarifimit të automjetit elektrik për ngarkuesit e automjeteve elektrike. 

   

 

 

(111)  28986 

(151)  01/06/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/8 

(591)  e zeze e verdhe  

(732)  Shaqa SH.P.K. Gjilan, Muharrem 

Ibrahimi  10/45, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë;thithes pluhuri; perberje lagese dhe 

ngjitese; karburante ( perfshire vaj motori) dhe ndriques; qirinj dhe fitile per ndezje    

39   Transporti; paketimi dhe organizimi i mallrave; pergatitje udhetimi   

43   Sherbime nen Sigurimin e Ushqimit dhe te Pijeve    

 

 

 

(111)  29127 

(151)  08/07/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/9 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CHIPSY INSPIRED BY NATURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Ushqime të gatshme të shpejta të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa, arra, 

produkte me arra, fara, perime ose kombinime të tyre; çipsa nga patatet, copa të skuqura 

patatesh, çipsa nga perimet, çipsa taro, copa të skuqura, meze të derrit, meze viçi, meze me 

bazë soje, meze me bazë bishtajore dhe të bluara, ushqime për lyerje (dips), djathë; 

përzierje të ushqimeve të shpejta të përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa, arra, produkte 

arrash, fara, perime ose kombinime të tyre”. 

 

 

 

(111)  30016 

(151)  02/12/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/10 

(526)  soprano ice 

(591)  zezë, bardhë, kaltër dhe hiri 

(732)  Sollaku Group shpk Rr. Liqeni i 

Thate, Ndertesa 9,Hyrja 5, Ap 6,Tirane, 

Albania, AL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente mjekësore, duke përfshirë ndër të tjera, lazer për heqjen 

e qimeve dhe përtëritje të lëkurës, aparate për heqjen e tatuazheve dhe lezioneve të 

pigmentuara, lazer për heqjen e lezioneve  të lëkurës, lazer për heqjen e venave, lazer për 

heqjen e lezioneve vaskulare, aparate për zvogëlimin e dhjamit në trup, aparate për 

konturimin e trupit, lazer për trajtimin e psoriazës, lazer për trajtimin e dermatitit atopik 

(ekzemë) dhe të dermatitit seborreik (njolla në lëkurë), aparate për trajtimin e vitiligos, 
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celulitit dhe puçrrave (akneve); aparate dhe instrumente kirurgjikale, dentare dhe 

veterinare; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; 

pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate 

për masazh; aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat në gji   

41   Arsimimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, përkatësisht 

akademitë (arsimore), mësimi në distancë, mësimdhënia, trajnimi, organizimi i 

konferencave, organizimi i kongreseve, organizimi i ekspozitave për qëllime edukimi, klasa 

praktike (trajnimi përmes demonstrimeve), organizimi dhe kryerja e punëtorive (trajnim), 

organizimi dhe zhvillimin e forumeve arsimore të drejtpërdrejta   

44   Shërbime mjekësore; kujdes higjenik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore, përfshirë ndër 

të tjera, heqjen e qimeve me lazer, përtëritje të lëkurës, heqjen e tatuazheve dhe lezioneve të 

pigmentuara, heqjen e lezioneve lëkurore me lazer, heqjen e venave me lazer, heqjen e 

lezioneve vaskulare me lazer, zvogëlimin e dhjamit të trupit, konturimin e trupit, trajtimet 

me lazer për psoriazë, dermatiti atopik (ekzema) dermatiti seborreik (njolla në lëkurë), 

trajtimi i vitiligos, trajtimi i celulitit dhe terapia për akne; shërbime të klinikës mjekësore; 

shërbime spitalore; shërbime të kujdesit shëndetësor; ndihmë mjekësore; operacion plastik; 

marrja me qira e pajisjeve mjekësore; shërbimet e qendrës shëndetësore   

 

 

 

(111)  29276 

(151)  05/08/2022 

(181)  08/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/11 

(732)  Coupang Corp. (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Republic of Korea) 18th Floor (Sincheon-

dong), 570 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  COUPANG 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Ankande; administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; reklamimi; 

përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; shërbime të agjencisë te blerjes për kupona të 

shkarkueshëm për të tjerët; menaxhimi i bazës së të dhënave; shërbime të marketingut; 

analiza e kostos të cmimit së logjistikës; konsulencë biznesi në lidhje me analizën e 

zinxhirit te logjistikes dhe zbulimin e falsifikimit; organizimi i aktiviteteve për qëllime 

komerciale, promovuese dhe publicitare; shërbime të përpunimit administrativ të biznesit 

në fushën e shpërndarjes së mallrave; porositja e shërbimeve për mallra për të tjerët; 

inventarizimi i mallrave; hulumtimi i konsumatorit; shërbimet e agjencisë së shitjeve për 

substancat dhe përgatitjet veterinare; shërbime të agjencisë së import-eksportit; ankandi i 

ofruar në internet; shërbime të agjencisë së shitjeve për barna për qëllime mjekësore; 

shërbime të agjencisë së shitjeve për produktet farmaceutike; shërbime të blerjes të 

agjencisë për kupona të shtypur për të tjerët; shërbime me pakicë dhe shumicë përmes një 

qendre tregtare gjithëpërfshirëse nepermjet internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me 
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biznesin komercial dhe shërbimet e agjencisë tregtare të informacionit përmes rrjetit 

kompjuterik global; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me postë 

nepermjet telekomunikacionit; shërbime agjencie per blerje të kupona elektronikë për të 

tjerët; shërbime për përgjigje telefonike; rregullimin e pajtimeve në paketat e mediave të 

informacionit; sigurimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe shërbimet; 

administrimi i programeve të dhënies së stimujve për të promovuar shitjen e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; marrjen ne punësim, rekrutimin, zevendesimin, shërbimet e rrjetit 

të karrierës dhe personelit ne pune; sigurimi i informacionit në fushën e punësimit; 

shërbime administrative në lidhje me zhdoganimin; blerja e shërbimeve të agjencisë për 

bileta për të tjerët; sigurimi i informacionit për tregtinë e jashtme; Publicitet; shërbime të 

agjencisë së shitjeve për përgatitjet kimiko-farmaceutike; shërbime administrative në lidhje 

me zhdoganimin; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë shtesa dietike; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë substanca dhe përgatitje vitaminash; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë ilaçe për qëllime mjekësore; marrja me qira e makinave shitëse; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë plehra; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime industriale; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe të gatuara; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara me bazë drithërash; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije frutash dhe lëngje frutash; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë drithëra të lëmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

permbajne tofu; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë foragjere; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë miell për ushqim; shërbime të shitoreve me pakicë që 

mbajnë fruta të freskëta; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë perime të freskëta; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara të perimeve; shërbime 

të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë oriz të gatuar të 

tharë; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë ushqime për fëmijë të bëra 

nga produkte bujqësore; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë drithëra të 

papërpunuar; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë ushqime për fëmijë të 

bëra nga produkte detare; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë fruta dhe 

perime të freskëta; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që permbajne ushqime për 

kafshë shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë ushqime dietike të 

përshtatura për foshnjat; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë ushqime për 

fëmijë të bëra nga produkte blegtorale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta 

dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë miell për qëllime industriale; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne bimë dhe lule të gjalla; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruta dhe 

perime të freskëta; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ushqim për foshnjat, përveç 

miellit lakteal për foshnjat; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lëngje perimesh për 

gatim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ushqim për foshnjat; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne supë të gatshme ose të gatuar paraprakisht; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne pelte; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë 

ushqim për foshnje; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që tregtojne supë të gatshme 

ose të gatuar paraprakisht; shërbime të shitoreve me pakicë që mbajnë pjata anësore të 

përgatitura kryesisht të përbëra nga mishi, peshku, shpendët ose perimet; shërbime të 
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dyqaneve me pakicë që mbajnë ëmbëlsira/bomboneri; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë ëmbëlsira/kek me oriz; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë maltozë për 

ushqim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fruktozë për ushqim; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë laktozë për qëllime farmaceutike; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë akullore dhe akuj; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte 

me çokollatë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë salca; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë kripë të ngrënshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë salcë 

soje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne/tregtojne pastë soje (doenjang); shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajne pastë speci të thartuar (gochujang); shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë erëza; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë erëza kimike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ekstrakte të hopit (maltit) për prodhimin e 

birrës; shërbime dyqanesh me pakicë që mbajnë aromatizues të ushqimit, si vajra esencialë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne erëza; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë ujë të pijshëm; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë çaj; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë pije me bazë çaji; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pije me lëng perimesh; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije freskuese; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pije me bazë kafeje; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë përgatitje për të bërë pije eferveshente; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë pluhurat e përdorura në përgatitjen e pijeve joalkoolike; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë kafe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë birrë; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë/tregtojne pije alkoolike, përveç birrës; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vezë të përpunuara; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë vezë të ngrënshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vezë; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra dhe yndyrna për ushqim; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne mish; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të 

qumështit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë produkte të përpunuara të mishit; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra dhe yndyrna industriale; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne miell lakteal për foshnjat; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne mish të paketuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mish, 

peshk, shpezë dhe gjah; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë peshk dhe butak të 

ruajtur; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë alga deti të freskëta; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne produkte të përpunuara të algave të detit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne peshq; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

materiale mbushëse, jo prej gome, letre ose plastike; shërbimet e dyqaneve me pakicë në 

internet që mbajnë ushqime shtesë shëndetësore të bazuara në peshk të thatë dhe butak; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë duhan dhe artikuj për duhanpirësit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë artikuj të duhanpirësve, përfshirë çakmakët për 

duhanpirësit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë marinues/zbutes të mishit për 

qëllime shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë ngjitës për qëllime 

shtëpiake, përveç atyre për përdorim kancelarie; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë agjentë de-lagështues për përdorim shtëpiak; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë përgatitje për pastrimin e ajrit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kimikate 

dhe ngjitëse për qëllime industriale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë përgatitje 

lustruese; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne shishet e foshnjave; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë peceta sanitare; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne pelenat e foshnjave; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë instrumente 
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mjekësorë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë set manikyrësh; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë masha kacurrelash elektrike dhe jo elektrike për flokët, 

përveç mjeteve qe punojne me dore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mjete 

pastrimi dhe enë larëse, përveç atyre elektrike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

qese mbeturinash me letër ose plastikë; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne llustra 

mobiljesh; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne bojra per lyerje; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne mikë të papërpunuar ose pjesërisht të përpunuar; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajnë gurë të çmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë xhama ndërtimi; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë xham të papunuar ose 

gjysëm të punuar, përveç qelqit të ndërtimtarise; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pjata; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë dushe; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë lodra për kafshët shtëpiake; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

produkte kozmetikë për kafshë; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne gërshërë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kinkaleri (artikuj rrobaqepësish), përveç fijeve; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe instalime gatimi; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kallamishte (si materiale gërshetimi); shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë kashtë për mbushje; shërbime të shitoreve me pakicë që tregtojne 

lëndë drusore të prodhuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne lëndë të parë 

drusore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë letër higjienike; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajne peceta pastruese të lagura paraprakisht; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne letër-muri; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë letër testimi 

kimike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kancelarira; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë ngjyra për vizatimin e fotografive; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë kancelari per zyra; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lëkurë dhe imitime 

të lëkurës; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne imazhe imituese të lëkurave të 

kafshëve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë margaritar; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë plastikë të papërpunuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë tuba 

per ujitjen; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë punime në gur; shërbimet e 

dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale paketimi, ndaluese dhe izoluese; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë mobilje; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që 

tregtojne grila dritare të brendshme prej tekstilit; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë pajisje prej metali për mobilje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kuti 

stolie; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë qilima dhe tapete; shërbime të dyqaneve 

me pakicë që mbajnë jastëkë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë zjarrfikës prej 

metali; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate për ngrohje, ventilim dhe 

klimatizim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe pajisje jo-elektrike të 

ndriçimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë qirinj dhe fitila për ndriçim; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vida metali; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë brava elektronike të dyerve; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë 

gërryes(abraziva); shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë mjete dore të lëvizshme me 

shumë funksione; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë gjilpëra; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne brisqe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë tuba 

metalikë dhe pjese për to; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale jo metalike 

për përdorim ekskluziv në ndërtesa ose ndërtime; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë hidrantë për kuzhina; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë parashuta; 
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shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate akordimi për instrumente muzikorë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makineri te shitjes; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë gërmues(eskavatore); shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate 

ngrohëse për automjete; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë karroca; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë pjesë dhe pajisje për automobila; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne gërshërë për qen; shërbimet e dyqaneve me pakicë që mbajnë pjese 

bashkuese te makinës dhe përbërësit e transmetimit, përveç per automjeteve tokësore; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makineri elektromekanike për përgatitjen e 

ushqimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate dhe instrumente elektro audio 

dhe vizuale; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë softuer; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që tregtojne telefona intelligjente (smartphone); shërbime të dyqaneve me pakicë që 

tregtojne epilatorë elektrikë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë aparate elektrike 

të ndriçimit; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fshesa me korrent (vakum); 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne kompjutera; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që tregtojne karburant; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vajra hidraulikë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vaj lubrifikues për motorët e automjeteve 

motorike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajne karburant mbushes për çakmakë; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë çakmakë për duhanpirësit; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë platforma të lëshimit të raketave jo-metalike; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë teneqe; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lodra 

(lojëra); shërbime të dyqaneve me pakicë në internet që mbajnë lodra (lojëra); shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kartrixha lojërash video; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë sopata akulli; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë lodra dhe lojëra; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne këmbëza ecje për foshnje; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë artikuj gjimnastikor dhe sportiv; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë pajime per kamping; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë veshje; 

shërbime dyqanesh me pakicë në internet që tregtojne veshje; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë stoli dhe metale të çmuara; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne 

tenda(flluska) per kamping; shërbime të dyqaneve me pakicë që tregtojne makina per 

serikulture; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fibra kimike, jo për përdorim 

tekstili; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë fibra tekstili; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë fije dhe spango me fibra kimike, jo për përdorim tekstili; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që tregtojne fije; shërbime dyqanesh me pakicë në internet që mbajnë 

pëlhura dekorimi të brendshëm; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë pëlhura 

mobilimi; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kordona dhe lidhëse gome; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që tregtojne ekranet e insekteve jo prej metali; shërbime me pakicë 

në internet për muzikë dixhitale të shkarkueshme; shërbime të shitjes me pakicë në internet 

për zile (telefoni) e shkarkueshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë instrumente 

muzikorë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë të dhëna ne forme fonografike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë perberesa për prodhimin e qeramikës teknike; 

shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë xhaketa shpëtimi; shërbime dyqanesh me 

pakicë në internet që mbajnë helmeta mbrojtëse; shërbime dyqanesh me pakicë në internet 

që mbajnë helmeta sportive; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë vepra arti prej 

metali të çmuar; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kuti prej metali; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë kunja këpucësh prej metali; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë botime elektronike të shkarkueshme; shërbime të dyqaneve me pakicë që 
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mbajnë kapele; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë larje dhe shpëlarje goje jo-

mjekësore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë figura prej guri, betoni ose 

mermeri; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë përgatitje për te bere tualet; shërbime 

të dyqaneve me pakicë që mbajnë ngjitesa artistikë të thonjve; shërbime të dyqaneve me 

pakicë që mbajnë orë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë syze; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë çorape; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë veshje 

per pashaportë; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë bizhuteri të grave; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë cadra; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë maska 

sanitare për qëllime mjekësore; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë zbukurime për 

veshje; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë materiale të shtypura, përveç librave 

dhe botimeve periodike; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë doreza, duke përfshirë 

ato të bëra prej lëkure, lëkure kafshe ose gëzofi; shërbime të dyqaneve me pakicë që 

mbajnë bimë, të thata, për zbukurim; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë orë që 

përfshijnë kamera; shërbime të dyqaneve me pakicë që mbajnë kamera; shërbime të 

dyqaneve me pakicë që mbajnë trekëmbësh për kamera; shërbime të dyqaneve me pakicë 

që mbajnë pastrues të fytyrës; përpunimi i të dhënave në lidhje me logjistikën e transportit; 

mbledhja e të dhënave në lidhje me logjistikën e transportit; sigurimi i informacionit 

statistikor në lidhje me logjistikën e transportit.   

 

 

 

(111)  29170 

(151)  14/07/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/12 

(732)  AUGUSTIN PERLASKAJ  

Rindelstrasse 4 4663 Aarburg, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, ujë tualeti; ujë parfumi.   

25   Rroba; veshje; artikujt e veshjeve të jashtme; veshje: fustane; veshje rastësore; kokore; 

Kapele dhe kapuç; këpucë; pajisje për veshje të jashtme; shalle; doreza; rrip   

32   Pije te lehta; pije joalkoolike; pije energjike joalkoolike; pije joalkoolike të 

aromatizuara me kafe; pije joalkoolike me shije çaji; pije joalkoolike, me aromë kafeje; pije 

freskuese joalkoolike me aromë çaji.  
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(111)  28921 

(151)  25/05/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/13 

(300)  Nr. UK00003532083  10/09/2020  UK 

(732)  Nicoventures Holdings Limited Globe 

House 1 Water Street London WC2R 3LA 

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)  VYPE VAPE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte të duhanit; zavëndësues 

të duhanit (jo për qellime mjekësore); cigare; puro; shkrepse; çakmak; artikuj për 

duhanpirës;  lëter për cigare;  tuba  për cigare; filtra për cigare; aparate xhepi për 

mbeshtjelljen e  cigareve; makineri dore për injektimin e duhanit në tubat e letrës; cigare 

elektronike; kartrixhe (fishek) për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte 

të duhanit për qellime  të ngrohjës; pajisje dhe pjesë për pajisje për ngrohjen e duhanit; 

zëvendësuesit e duhanit për qëllim të thithjes (pravullimit); cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit;arka cigarësh; kuti cigaresh; snus  me duhan(një lloj duhani me 

lagështi pluhur, që zakonisht mbahet në gojë midis buzëve dhe mishit të dhëmbëve); snuff 

me duhan (duhan pluhur që nuhatet në vrimën e hundës në vend që të pihet); snus  pa 

duhan; snuff  pa duhan; qese me nikotinë orale pa duhan ( jo për përdorime mjekësore). 

   

 

 

(111)  29648 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/14 

(591)  verdhë dhe e kuqe 

(300)  12977/2020  16/09/2020  CH 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikantë për automjete elektrike.   

9   Stacione karikimi për automjete elektrike; pajisje për rimbushjen e baterive për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për mbledhjen, 

përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

620 

 

elektrike; programe kompjuterike për informacione, analiza dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçiencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave për analizën dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

energjisë analiza dhe administrimi i faturave; pajisjet dhe instrumentet e matjes, pajisjet dhe 

instrumentet e monitorimit dhe kontrollit për transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e 

energjisë elektrike; softuer për të lehtësuar pagesën për rimbushjen e automjeteve elektrike, 

lubrifikantëve dhe produkteve të automobilave.   

37   Shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbimet e instalimit, 

mirëmbajtjes dhe riparimit të stacioneve të karikimit për automjetet elektrike.   

39   Shpërndarja dhe furnizimi i energjisë elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së 

rinovueshme   

 

 

 

(111)  29645 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/15 

(300)  12975/2020  16/09/2020  CH 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SHELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikantë për automjete elektrike   

9   Stacione karikimi për automjete elektrike; pajisje për rimbushjen e baterive për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për mbledhjen, 

përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike; programe kompjuterike për informacione, analiza dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçiencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave për analizën dhe raportimin e konsumit të 

energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, administrimit, 

energjisë analiza dhe administrimi i faturave; pajisjet dhe instrumentet e matjes, pajisjet dhe 

instrumentet e monitorimit dhe kontrollit për transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin e 

energjisë elektrike; softuer për të lehtësuar pagesën për rimbushjen e automjeteve elektrike, 

lubrifikantëve dhe produkteve të automobilave   

37   Shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbimet e instalimit, 

mirëmbajtjes dhe riparimit të stacioneve të karikimit për automjetet elektrike.   

39   Shpërndarja dhe furnizimi i energjisë elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së 

rinovueshme   
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(111)  28898 

(151)  08/04/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/16 

(591)  E kaltër,  bardhë 

(732)  A DISTRIBUTION SH.P.K. Rr. Agim 

Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).   

5   Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur.   

16   Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim.   

 

 

 

(111)  28899 

(151)  08/04/2022 

(181)  11/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/17 

(591)  E kaltër,  bardhë 

(732)  A DISTRIBUTION SH.P.K. Rr. Agim 

Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).   
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5   Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur.   

16   Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim.   

 

 

 

(111)  29716 

(151)  27/09/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/19 

(591)  Ngjyra e kuqe, ngjyra e bardhë,ngjyra 

e verdhë, ngjyra e gjelbërt. 

(732)  Perutnina Ptuj d.o.o. Rr.Potrceva 10, 

Ptuj Slovenia, SI 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 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.   

 

 

 

(111)  29719 

(151)  27/09/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/20 

(591)  Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Bardhë 

Ngjyra e Verdhë 

(732)  Perutnina Ptuj d.o.o. Rr.Potrceva 10, 

Ptuj Slovenia, SI 

(740)  Avokat Edon Bibaj Adresa: Sheshi 

Nëna Terezë, Hy 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.   

 

 

 

(111)  29296 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/22 

(732)  LENTII SH.P.K. Dardania Bazar nr . 

85, 10000 Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LENTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Preparate 

për pastrim; Preparate për mbrojtje nga dielli;  sapunë; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë, losione për flokët; pastë dhëmbësh, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryes. Solucion pas rrojës; balsam pas rrojës, losione dhe xhel; preparate për 

akromatizmin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; fleta 

tharëse antistatike; vajra, losione, kremra dhe xhel aroma terapie; preparate, vajra, losione, 

kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; kremra, xhel, losione, serume, maska dhe 

shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate zbardhuese për përdorim shtëpiak; preparate 

zbardhuese për lavanderi; krem, losione, xhel, serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe 

trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues 

i yndyrës për përdorim shtëpiak; detergjente; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe 

kondicionerë të rrobave; preparate për pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e 

flokëve; aromat për flokët; kremra, losione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të 

flokëve; aromatizues shtëpie; leckë dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; 

spërkatës freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; spërkatës 

dhome aromatikë; preparate për kujdesin e lëkurës   

7   Makina, mjete makinerie, mjetet me funksionim të energjisë; Aparate elektrike për 

përdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje; makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për përpunimin e ushqimit, fshesave elektrike, tharëse 

elektrike, makinat elektrike për përpunimin e ushqimit   

8   Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënieje; armë; brisk rroje; 

brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; tehe për brisçe të rrojës, rripa për mprehjen e brisçeve, 

këllëf për brisk të rrojës, brisçe, mbajtëse për tehet e brisçeve të rrojës, patronë me tehe për 
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brisçe të rrojës, kutia të përshtatura për tehe të brisqeve të rrojës   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze dielli, Syze mbrojtëse; Kostume për zhytje; 

Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse   

12   Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12   

14   Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; Artikuj argjendarie; stoli, gurë të çmuar dhe 

gjysmë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike; Orëmatësit.   

16   Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Banderola të letrës; 

Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të flokëve; Etiketa; 

Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga kartoni; Punime 

artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; Printime në natyrën e 

fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga letra maçe; Materiale 

artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;  

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afishe; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobileve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej 

letre.  

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkurë e kafshësh, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 

për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 
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ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.   

20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe për insekte;  

Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të 

luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa 

për ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave 

për bojë); Material për përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; 

Xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); 

Qelqe; Porcelan; Poçeri; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime 

artistike prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi   

23   Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.   

26   Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.   

27   Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat, akull (uji i ngrirë)   

34   Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve.   
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35   Shërbimet e shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: produkteve ushqimore, lavanderi dhe preparate 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, ndriçues, drita; artikuj sanitar, 

mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, 

makina dhe aparate amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparateve me veprim 

dore, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, navigacion, survejim, fotografi, 

kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, 

aparate dhe instrumente për kryerjen e ndërrimit, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të 

elektronikës, pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike 

kompjuterike, pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje 

mbrojtëse, syzeve, syzeve për mbrojtje nga rrezet e diellit, aparate dhe instalime për 

ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, 

ambiente sanitare, automjete, biçikleta, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje 

automjetesh, stoli, zbukurime [stoli],artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, materiale paketimi, materiale të shtypura, 

vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me, paketimin dhe 

materialet izoluese, qese, çanta, valixhe fleksibile transporti, mallra të vogla prej lëkure, 

bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, bastunë, shalle, ndërtesa të transportueshme 

dhe pjesët e tyre, mobile, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), pajisje dhe 

kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi dhe 

takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, 

çarçaf krevati, çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, 

veshmbathje, këpucë, kapele, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe 

fruta, qilima, shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv, lodra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, dekorime për pemët e 

Krishtlindjes, bimë dhe lule, pajisje shtëpiake ose kuzhine, enë për qëllime amvisërie ose 

kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj 

dekorativ tekstili; byzylykë, qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë, mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, kafes, qaji ,kakaos, sheqerit, orizit, 

,mielli dhe produktet e drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore, qumësht, djathë, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; 

reklama; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; telefona të mençur, 

informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; ofrim të informacioneve në internet për produkte të 

konsumatorëve, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen online në kontekstin e tregtisë në internet.   

38   Telekomunikacion; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 
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internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit    

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet   

41   Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), shërbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime të 

kafeve; shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteri, baret-banakët me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera.   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë;shërbime 

të bukurisë për njerëzit;konsulentë për bukuri;sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë;konsulentë në lidhje me trajtimet e bukurisë;shërbimet e trajtimit të bukurisë së 

fytyrës;trajtime bukurie;trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për 

trupin;shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të 

manikyr/pedikyr, sallone të grimit/makeup.   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Preparate 

për pastrim; Preparate për mbrojtje nga dielli;  sapunë; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë, losione për flokët; pastë dhëmbësh, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryes. Solucion pas rrojës; balsam pas rrojës, losione dhe xhel; preparate për 

akromatizmin e ajrit; antiperspirante; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; fleta 

tharëse antistatike; vajra, losione, kremra dhe xhel aroma terapie; preparate, vajra, losione, 

kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; kremra, xhel, losione, serume, maska dhe 

shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate zbardhuese për përdorim shtëpiak; preparate 

zbardhuese për lavanderi; krem, losione, xhel, serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe 

trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues 

i yndyrës për përdorim shtëpiak; detergjente; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe 
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kondicionerë të rrobave; preparate për pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e 

flokëve; aromat për flokët; kremra, losione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të 

flokëve; aromatizues shtëpie; leckë dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; 

spërkatës freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; spërkatës 

dhome aromatikë; preparate për kujdesin e lëkurës   

7   Makina, mjete makinerie, mjetet me funksionim të energjisë; Aparate elektrike për 

përdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje; makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për përpunimin e ushqimit, fshesave elektrike, tharëse 

elektrike, makinat elektrike për përpunimin e ushqimit   

8   Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënieje; armë; brisk rroje; 

brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; tehe për brisçe të rrojës, rripa për mprehjen e brisçeve, 

këllëf për brisk të rrojës, brisçe, mbajtëse për tehet e brisçeve të rrojës, patronë me tehe për 

brisçe të rrojës, kutia të përshtatura për tehe të brisqeve të rrojës   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze dielli, Syze mbrojtëse; Kostume për zhytje; 

Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse   

12   Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12   

14   Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; Artikuj argjendarie; stoli, gurë të çmuar dhe 

gjysmë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike; Orëmatësit.   

16   Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Banderola të letrës; 

Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të flokëve; Etiketa; 

Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga kartoni; Punime 

artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; Printime në natyrën e 

fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga letra maçe; Materiale 

artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;  

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 
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shtypur për promovim; Botime promovuese; Afishe; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobileve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej 

letre.   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkurë e kafshësh, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 

për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 

ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.   

20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe për insekte; Pjatë 

për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve 

dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për 

ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për 

bojë); Material për përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham 

i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; 

Porcelan; Poçeri; Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej 

porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi   

23   Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.   

26   Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.   
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27   Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat, akull (uji i ngrirë)   

34   Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve.   

35   Shërbimet e shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: produkteve ushqimore, lavanderi dhe preparate 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, ndriçues, drita; artikuj sanitar, 

mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, 

makina dhe aparate amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparateve me veprim 

dore, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, navigacion, survejim, fotografi, 

kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, 

aparate dhe instrumente për kryerjen e ndërrimit, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të 

elektronikës, pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike 

kompjuterike, pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje 

mbrojtëse, syzeve, syzeve për mbrojtje nga rrezet e diellit, aparate dhe instalime për 

ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, 

ambiente sanitare, automjete, biçikleta, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje 

automjetesh, stoli, zbukurime [stoli],artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, materiale paketimi, materiale të shtypura, 

vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me, paketimin dhe 

materialet izoluese, qese, çanta, valixhe fleksibile transporti, mallra të vogla prej lëkure, 

bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, bastunë, shalle, ndërtesa të transportueshme 

dhe pjesët e tyre, mobile, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), pajisje dhe 

kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi dhe 

takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, 

çarçaf krevati, çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, 

veshmbathje, këpucë, kapele, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe 

fruta, qilima, shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj 

gjimnastikor dhe sportiv, lodra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, dekorime për pemët e 

Krishtlindjes, bimë dhe lule, pajisje shtëpiake ose kuzhine, enë për qëllime amvisërie ose 

kuzhine, enë gatimi dhe mjete gatimi, Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj 
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dekorativ tekstili; byzylykë, qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të 

mbuluar dyshemetë, mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, kafes, qaji ,kakaos, sheqerit, orizit, 

,mielli dhe produktet e drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore, qumësht, djathë, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; 

reklama; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; telefona të mençur, 

informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; ofrim të informacioneve në internet për produkte të 

konsumatorëve, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen online në kontekstin e tregtisë në internet.   

38   Telekomunikacion; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit    

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet   

41   Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), shërbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime të 

kafeve; shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteri, baret-banakët me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; 

shërbime të bukurisë për njerëzit; konsulentë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje 

me bukurinë; konsulentë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë 

së fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manikyr/pedikyr, 

sallone të grimit/makeup. 

 

 

 

(111)  29005 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/24 

(591)   Kalter, gjelber, kuqe, bardhe, bezhe, 

verdhe, zeze, gri, portokalli, lejla.  

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

(540)   
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Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Erëza me perime dhe erëza.   

 

 

 

(111)  29006 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/25 

(591)  Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe,  

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Spec i bluar.   

 

 

 

(111)  29004 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/26 

(591)   Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, bezhe, gri 

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

(540)   
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23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Salcë per spageti.   

 

 

 

(111)  29007 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/27 

(591)  Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe, gri 

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Përzierje erëzash për supë fasulesh.   

 

 

 

(111)  29008 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/28 

(591)  Kuqe, verdhe, portokalli, gjelber, 

bardhe, zeze, kafe, okre, bezhe, gri 

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

(540)   
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23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Përzierje erëzash për gullash.   

 

 

 

(111)  29010 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/29 

(591)  Gjelber, Kuqe, Bardhe 

(732)  Prehrambena industrija Aleva doo 

Novi Kneževac Svetozara Miletića 15 

23330 Novi Kneževac, RS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, 

komposto; shllak embelsire; kube supë; supëa; supa të menjëhershme; supa të gatuara 

paraprakisht; konsome (supë e paster); supë viçi; koncentrat supë; supë miso e 

menjëhershme ose e gatuar më parë; përzierje për të bërë supë; përgatitje për supë me 

perime; supë kremoze.   

30   Çaj: kakao pluhur; akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer pluhur; 

maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, bimë të konservuara; salca dhe erëza të tjera; rrikë; 

mustardë  

 

 

 

(111)  29011 

(151)  16/06/2022 

(181)  12/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/30 

(591)  Kuqe, Zeze, Bardhe 

(732)  SAMER AL GADDAH 

(540)   
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INTERNATIONAL GENERAL 

TRADING CO. L.L.C. P.O. Box: 377922, 

Dubai United Arab Emirates, AE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyrna industriale, dyllë; lubrifikantë; përbërje thithëse, lagështuese 

dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim. 

  

 

 

 

(111)  29323 

(151)  18/08/2022 

(181)  13/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/32 

(591)  E zezë,e bardhë 

(732)  "Koshi Group” LLC Tranziti,pn 

Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete,vetura sportive,vetura luksoze,pjesë të automjeteve,aksesorë të 

ndryshëm,produkte të prodhuara nga Karboni   

35   Shitja e automjeteve,shitja e pjesëve automobilistike,shitja e pjesëve dhe aksesorëve të 

tjerë për mjetet motorike,shitje në internet (online),shitje e produkteve të Karbonit.   

 

 

 

(111)  29322 

(151)  18/08/2022 

(181)  13/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/33 

(591)  E zezë,e bardhë 

(732)  "Koshi Group” LLC Tranziti,pn 

Prizren, KS 

 
 

(540)  KOSHI 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete,vetura sportive,vetura luksoze,pjesë të automjeteve,aksesorë të 

ndryshëm,produkte të prodhuara nga Karboni.   

35   Shitja e automjeteve,shitja e pjesëve automobilistike,shitja e pjesëve dhe aksesorëve të 

tjerë për mjetet motorike,shitje në internet (online),shitje e produkteve të Karbonit.   
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(111)  29145 

(151)  08/07/2022 

(181)  13/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/34 

(591)  E kuqe dhe e bardhe 

(300)  080939  17/04/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   “Lëshimin dhe transmetimin e muzikës, audio, video dhe përmbajtjeve 

multimediale të transmetueshme me anë të radios, televizionit, internetit dhe satelitit; 

lëshimin dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, 

multimediale, televizionit, dhe radios përmes rrjetit të telekomunikimit; lëshimin dhe 

transmetimin e muzikës audio, video dhe përmbajtjeve multimediale të transmetueshme me 

anë të rrjetit të telekomunikimit; transeferimin e muzikës, audio, video, dhe multimediave 

tek përdoruesit që përputhen me anë te rrjetit të telekomunikimit; ofrimin e qasjes në 

webfaqe, databaza, tabelat elektronike të buletineve, formuet online, udhëzues, muzikë dhe 

programme me përmbajtje audio dhe vide në internet me anë të rrjetit të telekomunikimit; 

shërbimet prezantuese, kryesisht, transmetimin e radio priogrameve, programeve televizive 

dhe regjistrimit të zërit; transmetimin e materialeve audio, kryesisht, muzikës, përmes 

internetit; Transmetimin dhe transmetimet e abonimit të radio programeve me muzikë.”   

41   “Prodhimin e muzikës së programuar dhe shfaqjeve të videove për abonuesit; shërbime 

të muzikës, kryesisht ofrimin e sfondeve me muziëk të programuar për ndërmarrjet me 

pakicë, zonat publike, dhe ndërmarrjet komerciale; shërbimet zbavitëse, kryesisht ofrimin e 

audiove të pararegjistruara dhe me përmbajtje audiovizuale, informata dhe përshkrime në 

lëminë e muzikës, koncerteve, videove, filmave, televizionit dhe ngjarjeve kulturore online 

përmes rrjetit global kompjuterik; ofrimin e radios, internetit dhe muzikës së programuar 

satleitore me anë të rrjetit të telekomunikimit, rrjetit kompjuterik, internetit, satelitit, radios, 

dhe rrjetit të komunikimit pa tela; shërbimet e muzikës, radios, televizionit dhe video 

zbavitjes, kryesisht, aranzhimet me porosi dhe redaktimin e muzikës, audiove dhe video 

programeve; shërbimet me porosi të muzikës së programuar; aranzhimin, organizimin, 

udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, performancave live të muzikës, ngjarjeve të 

vecanta zbavitëse në natyrën e muzikës dhe eventeve kulturore, arteve dhe ngjarjeve 

kulturore, zbavitjes teatrale nga natyra e performancës teatrale live, dhe ekspozitave për 

qëllime zbavitëse; prodhimin dhe shpërndarjen e radio programeve, programeve televizive 

dhe regjistrimit te zërit; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e programeve të 

vazhdueshme televizive, radio, auio programme, video programme, podcast dhe webcast 

programeve në fushën e zbavitjes; ofrimin e audio dhe video programeve me përmbajtje 

zbavitëse, sporti, muzikës, infromacioneve, dhe lajmeve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; shërbimet e zbavitjes, kryesisht, sigurimin e përmbajtjes audio dhe video 

të transmetuar dhe të shkarkueshme për përdoruesit përmes një shërbimi abonimi të ofruar 
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në internet përmes rrjetit online të komunikimit; ofrimin e zbavitjeve online dhe zbavitjeve 

të regjistruara, kryesisht, performancat muzikore; ofrimin e audio dhe vide programimeve 

jo-të shkarkueshme me përmbajtje zbavitëse, sportit, muzikës, informacioneve, dhe 

ngjarjeve të lajmeve aktuale të programuara; ofrimin e webfaqeve dhe aplikacioneve të 

kompjuterit me përmbajtje të informatave të zbavitjes, informatave të sportit, informatave 

të muzikës, lajmeve nga fusha e muzikës dhe zbavitjes, dhe artit dhe informaconeve 

kulturore; ofrimin e ëebfaqeve dhe aplikacioneve të kompjuterit me përmbajtje të 

informatave nga lëmia e zbavitjes, muzikës, sportit, lajmeve nga fusha e muzikës dhe 

zbavitjes, dhe artit dhe kulturës; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e informatave, 

rishikimeve dhe rekomandimeve të përsonalizuara për zbavitje në lëminë e muzikës, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, muzikës live dhe performancës kulturore, panaireve 

për qëllime zbavitëse, festivale të muzikës për qëllime kulturore apo zbavitëse, dhe 

ekspozita për qëllime zbavitëse; shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e rishikimit, dhe 

vlerësimit, dhe ofrimin e webfaqeve interaktive dhe aplikacioneve kompjuterike për 

qëllime zbavitëse për ndarjen e komentve, dhe vlerësimeve të përdoruesve të gjitha në 

lidhje me zbavitjen, artin dhe ngjarjet kulturore, koncerte, performancat e muzikës live, 

panairet e zbavitjes, festivalet e muzikës për qëllime kulturore apo zbavitëze, dhe ekspozitat 

për qëllime zbavitjeje; ofrimin e muzikës së para-regjistruar, video programeve, dhe 

grafikave për përdorim në pajisjet mobile të komunikimit përmes një rrjeti global 

kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit pa tela (wireless); ofrimin e ëebfaqeve për 

ngarkimin, ruajtjen, ndarjen dhe vlerësimin dhe postimin e imazhave, audio, video, 

përmbajtjeve podcast dhe multimediale; publikimin e artikujve, të gjitha nga lëmia e 

muzikës dhe zbavitjes; ofrimin e webfaqeve me përmbajtje të publikimeve jo-të 

shkarkueshme nga lëmia e artikujve, të gjitha në fushën e muzikës dhe zbavitjes; raportimin 

e lajmeve nga lëmia e muzikës dhe zbavitjes.” 
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(511) 35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 
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një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; përpilimi i statistikave; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;   

38   Shërbime të agjencisë të lajmeve dhe të informacionit; komunikim audio-vizual, 

radiofonik, televizivë, dhe nepermjet internetit; difuzion i programeve radiofonike dhe 

televizive; shërbime të radiofonisë, të televizionit dhe të Internetit, ne fushen e kulinarise e 

artit të gatimit   

41   Shërbime argëtimi, domethënë, prodhimi dhe shpërndarja e filmave, komedive, filmave 

muzikore, shfaqje të jetës së përditshme, lajmeve dhe serive televizive dramatike, 

dokumentareve, dhe serive televizive të shfaqjes dhe jetës artistike dhe të ngjarjeve e 

shfaqjeve sportive dhënë përmes mediave televizive, mediave kabllore, satelitore, radios, 

sistemeve telefonike dhe sistemeve me brez të gjerë, dhe nëpërmjet internetit, dhe pajisjeve 

te komunikimit portativ dhe mobil pa tel; ofrimi i informacionit dhe argëtimit në formë të 

portaleve online dhe webfaqeve, në fushën e argëtimit, sportit, modës, humorit, politikës, 

etj. të dhënë nëpërmjet internetit dhe pajisjeve të komunikimit portativ e mobil pa tel; 

dhënia me qera e skenave të shfaqjeve dhe studiove televizive; te gjitha kryesisht per 

spektakel e show televiziv dhe online nepermjet internetit.   
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(511) 35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; përpilimi i statistikave; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit;   

38   Shërbime të agjencisë të lajmeve dhe të informacionit; komunikim audio-vizual, 

radiofonik, televizivë, dhe nepermjet internetit; difuzion i programeve radiofonike dhe 

televizive; shërbime të radiofonisë, të televizionit dhe të Internetit.   

41   Shërbime argëtimi, domethënë, prodhimi dhe shpërndarja e filmave, komedive, filmave 

muzikore, shfaqje të jetës së përditshme, lajmeve dhe serive televizive dramatike, 
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dokumentareve, dhe serive televizive të shfaqjes dhe jetës artistike dhe të ngjarjeve e 

shfaqjeve sportive dhënë përmes mediave televizive, mediave kabllore, satelitore, radios, 

sistemeve telefonike dhe sistemeve me brez të gjerë, dhe nëpërmjet internetit, dhe pajisjeve 

te komunikimit portativ dhe mobil pa tel; ofrimi i informacionit dhe argëtimit në formë të 

portaleve online dhe webfaqeve, në fushën e argëtimit, sportit, modës, humorit, politikës, 

etj. të dhënë nëpërmjet internetit dhe pajisjeve të komunikimit portativ e mobil pa tel; 

dhënia me qera e skenave të shfaqjeve dhe studiove televizive; te gjitha kryesisht per 

spektakel e show televiziv dhe online nepermjet internetit.   
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(511) 7   Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 
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gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 
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rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 
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mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).     

12 Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 
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dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 

aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 
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grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 

forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12).   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 7   Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 
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makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 
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për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 
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ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).   

12   Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 

dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 

aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 
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me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 
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mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 

forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12).   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 7   Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 
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automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 
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binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

653 

 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7).   

12   Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 
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automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve; kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim; motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore); motorë elektrik (për automjete tokësore); supermbushësit si element motorike; 

turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore); komponentet e motorit 

(për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e cilindrave 

dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, kushineta 

për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, koka, koka 

kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që mbështjellin 

boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, mbajtësit, 

mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët lëkundës, korniza 

dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik dhe kompresorët e 

ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe ujit, damper 

aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i pompës dhe 

pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e vajit, 

karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse; pllaka mbajtëse shtrënguese; kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 
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automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë; makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me 
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forcë ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e 

automjeteve, mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, 

frenat, amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e 

dritares së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e 

gomes, veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila; të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12).   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti 
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(511) 1   Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe 

bujqësi, përfshirë ato që shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera.   

2   përfshinë kryesisht bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga 

ndryshku.   

3   përfshin kryesisht përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.   

4   përfshin kryesisht vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit.   

5   përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.   

6   përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, 

përfshirë xehet, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme   

7   përfshin kryesisht makina dhe vegla makinerish, motorë.   

8   përfshin kryesisht mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, 

formësimi, prerja   

9   përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje 

audio-vizuale dhe teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të 

jetës.   

10   përfshin kryesisht pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente 

dhe artikuj të përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e 

funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve   
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11   përfshin kryesisht aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të 

ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe kanalizimeve.   

12   përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me 

tokë, ajër ose ujë.   

13   përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike   

14   përfshin kryesisht metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të 

çmuara ose të veshura prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre.   

15   përfshin kryesisht instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre.   

16   përfshin kryesisht letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa 

për zyra.   

17   përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për 

përdorim në prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të 

caktuara të bëra prej gome, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre.   

18   përfshin kryesisht lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato 

materiale.   

19   përfshin kryesisht materiale jo prej metali, për ndërtim.   

20   përfshin kryesisht mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, 

tapë, kallamishte, kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-

perla, meerschaum dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike.   

21   përfshin kryesisht vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim 

shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të 

caktuara të bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi.   

22   përfshin kryesisht kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk 

dhe materiale mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi   

23   përfshin kryesisht fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.   

24   përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.   

25   përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore.   

26   përfshin kryesisht artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe 

zbukurimet e flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një 

larmi objektesh, të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera   

27   përfshin kryesisht produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe 

muret e ndërtuara më parë.   

28   përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si 

dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve   

29   përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe 

produkte të tjera komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum   

30   përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirësimin e aromës së ushqimit.   

31   përfshin kryesisht produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët.   

32   përfshin kryesisht pije joalkoolike.   

33   përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.   

34   përfshin kryesisht duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje 

shtesë dhe kontejnerë të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre.   

35   përfshin kryesisht shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: 
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(i). ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në 

administrimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale 

ose tregtare, si dhe shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e 

komunikimeve me publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që 

kanë të bëjnë me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.   

36   përfshin kryesisht shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të 

bëra në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.   

37   përfshin kryesisht shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë 

restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë 

e tyre fizike ose kimike.   

38   përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një 

tjetër, si dhe shërbime për transmetimin e të dhënave   

39   përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një 

vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen 

domosdoshmërisht me transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, 

depo ose lloje të tjera ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre.   

40   përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi 

ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e 

prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave 

konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në 

rendin dhe specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur 

një porosi për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, 

atëherë është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose 

mallrat në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e 

përpunoi, transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej 

shërbim.   

41   përfshin kryesisht shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e 

aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që synojnë të argëtojnë ose të 

tërheqin vëmendjen   

42   përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe 

praktike të fushave të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike 

shkencore, inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e 

brendshëm.   

43   përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave 

është të përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate 

në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm   

44   përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin 

higjenik dhe bukurinë që u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe 

shërbime që kanë të bëjnë me fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve.   
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(111)  29286 

(151)  05/08/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/41 

(591)  E kuqe, ngjyrë hiri 

(300)  30 2020 115 567.7  05/11/2020  DE 

(732)  BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  29285 

(151)  05/08/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/42 

(591)  E zezë, ngjyrë hiri 

(300)  30 2020 115 890.0  11/11/2020  DE 

(732)  BioNTech SE An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  28987 

(151)  01/06/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/47 

(591)  E Verdhë, E Zezë      

 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

660 

 

(732)  “Jetoni Keramika” SH.P.K. Rr. 

Medllin Ollbrajt, p.n. 60000 Gjilan – 

Kosovë, KS 

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan – Kosovë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); pllaka qeramike për dysheme, pllaka muri prej 

qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali; gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.   

 

 

 

(111)  29392 

(151)  25/08/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/48 

(732)  CHIRANA, a.s. Nám. Dr. Alberta 

Schweitzera 194, Stará Turá 916 01 

Slovakia, SK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 

(540)  CHIRANA 
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(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjeksore, dentale dhe veterinare; gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificialë; shpërndarës ajri (aerosoli) për qëllime mjekësore; aparate 

anestezie; maska per anestezi; aparate për frymëmarrje artificiale; pipëza; katetera; 

defibrilatorë; aparate dhe instrumente dentare; aparate elektrike, dentare; kolltuqe për 

dentistë; dentura (grupim dhëmbësh artificialë); aparate diagnostikues për qëllime 

mjekësore; gypa thithjeje për qëllime mjekësore; aparate dializerë; inkubatorë për qëllime 

mjekësore; inhalatorë; lazera për qëllime mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore; 

aspiratorë për hundë; pasqyra për dentistë; pasqyra për kirurgë; artikuj ortopedike; pajisje 

mbrojtëse kundër rrezeve X për qëllime mjekësore; pulso-matësa; pompa për qëllime 

mjekësore; aparate radiologjike për qëllime mjekësore; respiratorë për frymëmarrje 

artificiale; gërshërë për kirurgji; bisturi; aparate dhe instrumenta kirurgjikalë; mbrojtësa 

dhëmbësh për qëllime dentare; unaza për daljen e dhëmbëve; stetoskopë; set dhëmbësh 

artificialë; kruajtës, pastrues gjuhe; termometra për qëllime mjekësore; aparate dhe 

instrumenta veterinare; aparate me rreze-x për qëllime mjekësore; maska për frymëmarrje, 

për frymëmarrje artificiale.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë te preparateve farmaceutike, veterinare 

dhe sanitare dhe te furnizimeve mjekësore dhe pajisjeve, aparateve dhe instrumenteve 

mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë me shumicë te aparateve dhe instrumentave 

dentare; shërbime të shitjes me pakicë ose me shumicë te aparateve te anestezise dhe 

respiratorë për frymëmarrje artificiale; llogarimbajtje; shërbime administrative për 

referencime mjekësore; publicitet; administrimi biznesi; konsulencë menaxhim biznesi; 

kerkime per biznes; përpilim i statistikave; agjensi informacioni tregtar; faturim; marketing; 

auditimi i biznesit; demonstrimi i mallrave; analiza per kosto dhe çmim; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i ekspozitave për 

qëllim komerciale ose reklamimi; rekrutim personeli; shërbim fotokopjimi; shërbime te 

krahasimit te çmimeve ; marrëdhënie me publikun; dhënie me qira e hapësirës së 

reklamimit; dhënia me qira e e makinave shitëse; kërkime sponsorizimesh; shkrim i 

teksteve publicistike.   

37   Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve dhe instrumenteve mjekësore; sigurimi i 

informacionit mbi mirëmbajtjen dhe riparimin e aparateve dhe instrumenteve mjekësore; 

sterilizimi i instrumenteve mjekësore; dezinfektim; ndërtimtari; konsulencë mbi ndërtimin; 

pastrim dhe riparim bolieri; mirëmbajtje mobiljesh; restaurim mobiljesh; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të 

ngrohjes; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; punime hidrauliku; mirëmbajtje 

automjetesh; larje; ndërtim dhe riparim vend-magazinimi.   

44   Dhenie me qera te pajisjeve mjekësore; shërbimet të klinikës mjekësore; asistencë 

mjekësore; shërbime të analizave mjekësore për qëllime diagnostike e trajtimi të 

sëmundjes; kujdesi për shëndetin; këshillim për shëndetin; shërbime të dentistit; shërbime 

sallonesh bukurie; shërbime okulisti; shërbime të ortodontisë; infermieri, mjekësore; 

fizioterapi; këshillime farmacisti; kirurgji plastike; shërbime terapie; shërbime 

telemjekësore.   
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(111)  29389 

(151)  25/08/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/49 

(732)  FRONT LLC Magjistralja Nënë 

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000 

Prishtinë, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  TORUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni dhe prej plastikës;  

makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni të përforcuar me fibër-

xham, dhe prej plastikës të përforcuar me fibër-xham; makineri për prodhimin e 

komponentëve ndërtimore prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës), makineri 

për prodhimin e komponentëve ndërtimore tre-përmasave prej betoni dhe produkteve 

plastike tre-përmasave.   

19   Komponentë ndërtimor prej betoni, komponentë ndërtimor nga betoni i përforcuar me 

fibër-xham; komponentë ndërtimor nga betoni prej betoni te tejdukshëm (qe lejon kalimin e 

dritës);  komponentë ndërtimore tre-përmasave prej betoni, komponentë ndërtimore dhe 

produkte ndërtimtarie të kësaj klase prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, 

prej plastikës së tejdukshme, produkte ndërtimtarie tre-përmasore prej plastike të kësaj 

klase.   

20   Elemente mobilimi e mobilierie dhe orendi, mobilje prej betoni, prej betoni të 

përforcuar me fibër-xham, dhe prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës) si dhe 

prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, prej plastikës së tejdukshme, 

produkte tre-përmasore nga plastika, të kësaj klase.   

 

 

 

(111)  29393 

(151)  25/08/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/50 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  FRONT LLC Magjistralja Nënë 

Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000 

Prishtinë, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni dhe prej plastikës;  
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makineri për prodhimin e komponentëve ndërtimore prej betoni të përforcuar me fibër-

xham, dhe prej plastikës të përforcuar me fibër-xham; makineri për prodhimin e 

komponentëve ndërtimore prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës), makineri 

për prodhimin e komponentëve ndërtimore tre-përmasave prej betoni dhe produkteve 

plastike tre-përmasave.   

19   Komponentë ndërtimor prej betoni, komponentë ndërtimor nga betoni i përforcuar me 

fibër-xham; komponentë ndërtimor nga betoni prej betoni te tejdukshëm (qe lejon kalimin e 

dritës);  komponentë ndërtimore tre-përmasave prej betoni, komponentë ndërtimore dhe 

produkte ndërtimtarie të kësaj klase prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, 

prej plastikës së tejdukshme, produkte ndërtimtarie tre-përmasore prej plastike të kësaj 

klase.   

20   Elemente mobilimi e mobilierie dhe orendi, mobilje prej betoni, prej betoni të 

përforcuar me fibër-xham, dhe prej betoni të tejdukshëm (që lejon kalimin e dritës) si dhe 

prej plastikës,  plastikës së përforcuar me fibër-xham, prej plastikës së tejdukshme, 

produkte tre-përmasore nga plastika, të kësaj klase.   

 

 

 

(111)  29539 

(151)  15/09/2022 

(181)  14/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/51 

(591)  E gjelbër  

(732)  AGROUNION SH.P.K. Autostrada  

Prishtinë-Tiranë km.11 12050 Sllatine e 

Madhe Nr. 913,  KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikate bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 
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brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.    

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga korrozioni dhe preparate për 

mbrojtjen e  prishjes së drurit; ngjyruesit; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në 

formë petash dhe pluhuri për  përdorim në piktura, dekorim, për shtypje dhe për art.   

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, 

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

4   Vajra dhe yndyra industriale, dyllë; lubrifikantë; absorvuesit e pluhurit; kompozimet  

lidhëse; karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.   

5   Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 

për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore).   

6   Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

konstruksione; objekte metalike të transportueshme; kabllo dhe tela jo elektrik prej 

metaleve të zakonshëm; njësi të imta për pajisje  metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje 

ose transport; kasaforta.    

7   Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 

mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse   

8   Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.    

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, (akumulatorët 

elektrik për makina); 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 
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arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet 

për shuarjen e zjarrit   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për 

personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate.   

11   Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.    

12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajri ose ujë; motoçikleta; biçikleta; pajisje për 

lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe 

pajisje për automjete   

13   Armë zjarri; municione dhe predha; eksplozivë; fishekzjarrët.   

14   Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike.   

15   Vegla muzikore;shtande (objekte)  për muzikë dhe shtande(objekte) për instrumentet 

muzikore;shkopinjtë e dirigjentëve.   

16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta; zarfe dhe çanta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendarë; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.   

17   Gome e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutta-perka (polimer natyror), gomë, 

asbest, mikë (izolues termik ose elektrik) dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; 

lëndët plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial;  dhe rrëshirat në formë të 

ekstraduar për përdorim në prodhim; paketim, ndalim dhe izolim të materialeve;  tuba 

fleksibël, jo prej metali.   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat.   

19   Materiale, jo prej metali, për ndërtimtari dhe konstruksione; tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtimtari; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej 

metali; monumente, jo prej metali.   

20   Mobile, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka të papunuar ose gjysmë të punuar, brirë, margaritari i papunuar ose gjysmë 

i punuar; qelibar i verdhë.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake;  enë gatimi dhe komplete të enëve, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç brushave të ngjyrave; materiale për 

prodhimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysmë i punuar, 

përveç qelqit për përdorim në ndërtim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile.   

22   Litarë dhe fije; rrjeta; çadra dhe pëlhurë e gomuar; tenda prej materialeve tekstili ose 

sintetike; vela; thasë për transportimin dhe ruajtjen e materialeve; materiale për mbushje, 

amortizues dhe materiale mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale 

të papërpunuara me fibra tekstile dhe zëvendësuesit e tyre.   
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23   Penjë për përdorim në tekstil, mëndafshi, pëlhurë pambuku, lesh.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave; perde prej tekstili ose plastike.   

25   Veshmbathje; rroba; këpucë; kapela; kostum larje; rroba banje; rroba plazhi; pallto; 

uniforma; veshje të brendshme; sandale, çizme, patike; fustane; këmisha; kostume; bluza/ 

pulovër; pantallona.   

26   Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylykë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë për çelësa; Stoli të flokëve, artikuj për fiksimin e 

flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta, lule dhe perime 

artificiale; Distinktivët për vesh, jo prej metali të çmuar; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Pulla; Gjilpëra për thurje; Dantella të leshta.   

27   Qilima, tepihë, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, qajë, kakaoja, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale, mielli dhe produktet e 

drithërave ,buka, brumërat dhe ëmbëlsira, akulloret, mjaltë, melasa, tharmi, pluhur për 

pjekje , kripë, mustarda, uthulla, salcat(mëlmesa), erëzat.   

31   Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë   

32   Birra; përzierje të birrave të lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak kalori dhe 

birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe 

pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për 

prodhimin e pijeve freskuese   

33   Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.    

34   Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepëse; 

Çakmak; Kuti të cigareve   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri, ngjyrave, preparatet për zbardhim 

dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje sapunëve, preparateve të kozmetikës, preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, 

fungicide, herbicide; herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, preparate 

kimike për qëllime veterinare, metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore, automjeteve, aparateve për lëvizje në tokë, 

metaleve të çmuara dhe lidhjeve të tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar, letër; 

karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, gomës së papërpunuar dhe gjysmë e 

përpunuar, materialeve të plastikës, lëkurës, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga 
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këto materiale, materialeve, jo prej metali, për ndërtimtari dhe konstruksione ndërtimore, 

mobile, enë kuzhine apo shtëpiake, tekstilet dhe mallrat prej tekstilit, veshmbathjeve, 

rrobave, këpucëve, lodrave, aparateve për video-lojëra, pajisjeve për gjimnastike, artikujve 

sportiv, mishit, peshkut, shpezëve dhe shpezëve të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, 

djathë, gjalpë, kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyra ushqimore, kafes , 

miellit,  produkteve të miellit, sheqerit, produktet e drithërave, shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltarisë, shërbime online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, 

prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë; shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

shërbimet e shitjes të frutave dhe perimeve, birrave, ujit mineralë dhe të gazuar si dhe pijet 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng frutash, pijeve alkoolike, duhanit dhe artikujve për 

duhanxhi.   

36   Sigurime; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme.   

37   Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja materialeve minerale.   

38   Shërbime telekomunikacione   

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulentë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë 

të transportit; Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes 

aplikacionit në internet   

40   Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe trajtimi 

i ujit; shërbime shtypi; konservimi e ushqimit dhe pijeve.   

41   Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime  dhe dizajnime me  në lidhje me 

to; analiza industriale, hulumtime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime e 

vërtetimit dhe kontrollit të cilësisë; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerëve  

kompjuterik.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 

shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  29540 

(151)  15/09/2022 

(181)  14/01/2031 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

668 

 

(210)  KS/M/ 2021/52 

(591)  E gjelbër e zezë 

(732)  AGROUNION SH.P.K. Autostrada  

Prishtinë-Tiranë km.11 12050 Sllatine e 

Madhe Nr. 913, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikale bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 

brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.    

5   Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 

për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e insekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore).  

7   Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 
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mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse.   

8   Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.    

11   Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.    

31   Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri , preparate për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, 

preparate kimike për qëllime veterinare, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime 

online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore.    

44   Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 

shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë 
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(732)  AGROUNION SH.P.K. Autostrada  
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AGROUNION 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, kimikate përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe 

pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar; aditivë për përdorim 

në industri; përzierje plehrash, plehra organikë, plehra; preparate biologjike për përdorim 
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në industri dhe shkencë; plehra lëndinash ( livadhesh) ; plehra për barëra; plehra artificiale; 

preparate mineralesh për fertilizim; plehra ne forme te lëngët; tokë e përgatitur për mbirjen 

e farave; baltë për rritjen e bimëve; nënshtresa ( substanca për përdorim në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari); albumina të kafshëve [lëndë e parë]; preparate karbonit të kafshëve; 

pleh i kafshëve; carbolineum për mbrojtjen e bimëve; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimët e drithërave; preparatet kimike për parandalimin e  

sëmundjeve që prekin bimën e hardhisë; preparatet kimike për parandalimin e mykut;  

preparatet kimike për parandalimin e dëmtuesve të grurit; substancat kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; kimikale bujqësore, përveç fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe paraziticideve; preparatet për regjjen e lëkurave; konservues lulesh; gluten për 

industrinë ushqimore; Preparatet glutinoze formuese të pemëve / Preparate glutinoze për 

brezimin e pemëve / Përgatitjet glutinoze për shartim pemëve; dyllë shartimi për pemë; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; preparate kimike dhe / ose biologjike për 

menaxhimin e stresit në bimë, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet 

kimike për trajtimin e farave.    

5   Preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicide, herbicide; herbicide biologjike; 

herbicide për përdorim në kopshtari; pastrues kafshësh [insekticide]; preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të drithërave; 

preparate kimike për trajtimin e sëmundjeve të bimëve të hardhisë; preparate kimike për 

trajtimin e mykut; preparate kimike për trajtimin e filokserës; preparate kimike për trajtimin 

e sëmundjes së grurit; preparate kimike për qëllime veterinare; reagjentët kimikë për 

qëllime mjekësore ose veterinare; preparate për shkatërrimin e kërpudhave të kalbjes së 

thatë; preparate për shkatërrimin e minjve; preparate për shkatërrimin e kafshëve helmuese; 

preparate diagnostikimi për qëllime veterinare; preparatet e enzimave për qëllime 

veterinare; preparate për shkatërrimin e bimëve të dëmshme / barërave të këqija; insekticide 

si pastrues ne veterinari; insekticide; ushqime mjekësore  për kafshë; bimë mjekësore; ilaçe 

për qëllime veterinare; pesticide; biocide, nematicide dhe parasticide; algicide për qëllime 

bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për shkatërrimin e 

mykut; ilaç kundër insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; preparate dhe artikuj për kontrollimin e insekteve të dëmshme; 

fumigues (vetëm për qëllime bujqësore); substanca kundër insekteve (vetëm për qëllime 

bujqësore).   

7   Makina bujqësore; makina peshëngritëse bujqësore; mjete bujqësore, përveç atyre me 

veprim dorë; makina përpunuese për qëllime bujqësore; vegla dhe makina për paketim dhe 

mbështjellje; makinë për kositje [makinë]; vjelës foragjer; makina mjelëse   

8   Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore me veprim me dore; mjete 

kopshti  me veprim me dore; mjete shpuese [vegla dore]; pirunë bujqësorë [vegla dore];  

mjete bujqësore, me veprim  me dore; vegla dore.    

11   Instaluesit automatike për ujitjen e bimëve ; makina për ujitje për qëllime bujqësore; 

aparatet për ujitje( automatik) për përdorim ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; 

drita për rritjen e bimëve.    

31   Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara, bujqësore, akuakulturore, 

hortikulturore, kopshtarie dhe pylltarie; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; bimë 

të thata; fidanë; qepë; fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për 

kafshët; malt; Farërat për mbjellje; foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë.   
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35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e të zyrave; shërbime të 

shitjes të produkteve  kimike për përdorim në industri , preparate për shkatërrimin e 

dëmtuesve, fungicide, herbicide, herbicide biologjike, herbicide për përdorim në kopshtari, 

preparate kimike për qëllime veterinare, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të 

prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime 

online(në internet) të shitjes me pakicë  të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të 

hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, shërbime të shitjes me shumicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, makinave bujqësore; 

makina peshëngritëse bujqësore, veglave bujqësore, aparateve dentare dhe veterinare, 

makinave për ujitje për qëllime bujqësore.    

44   Shërbime veterinare; shërbime bujqësore, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; 

shërbime të kontrollit të insekteve të dëmshme për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltarie; shërbime për mbjelljen e pemëve për qëllime të përfitim të karbonit; shërbime për 

shkatërrimin e barërave të këqija; shërbime për  shkatërrimin e parazitëve për bujqësi, 

akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari; shërbime për kujdes ndaj shëndetit të kafshëve; 

këshilla për ushqimin e kafshëve; konsulentë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë   
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(511) 7   Makina, mjete makinerish dhe robotë industrialë për përpunimin dhe formësimin e 

drurit, metaleve, qelqit, plastikës dhe mineraleve, printerë 3D, makina ndërtimi dhe 

mekanizma robotikë (makina) për përdorim në ndërtim, buldozerë, gërmues (makina), 

ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe rrugë, makineritë e trotuareve, makineritë e shpimit, 

makineritë e shpimit të shkëmbinjve, makineritë e pastrimit të rrugëve, makineritë e 

ngritjes, ngarkimit dhe transmetimit dhe mekanizmat robotikë (makineritë) për qëllime 

ngritjeje, ngarkimi dhe transmetimi, ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça, makina dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përdorim në bujqësia dhe mbarështimi i kafshëve, 

makineritë dhe mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit, makinat për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorëve dhe 

motorëve, përveç atyre për automjetet tokësore, pjesëve dhe pajisjeve të tyre, kontrollet 

hidraulike dhe pneumatike për motorët dhe motorë, frena të tjerë përveç automjeteve, 

rreshtime frenash për motorë, boshte boshtesh, kuti ingranazhesh, përveç atyre për 
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automjete tokësore thikat, kutitë e shpejtësisë, cilindrat për motorët, pistonat për motorët, 

turbinat, jo për automjetet tokësore, filtrat për motorët dhe motorët, filtrat e vajit, ajrit dhe 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore, shkarkimet për motorët e automjeteve 

tokësore, kolektorët e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, motori cilindra për 

automjete tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjete tokësore, pistona për 

motorët e automjeteve tokësore, karburatorë për automjete tokësore, aparate konvertimi të 

karburantit për motorë të automjeteve tokësore, injektorë për motorë të automjeteve 

tokësore, ekonomizues të karburantit për motorë të automjeteve tokësore, pompa për 

motorë të automjeteve tokësore, valvule për motorët e automjeteve tokësore, motorët starter 

për automjetet tokësore, dinamot për motorët e automjeteve tokësore, kandelet për motorët 

e automjeteve tokësore, kushinetat (pjesët e makinave), kushinetat me rul ose topin, 

makinat për montimin dhe shkëputjen e gomave, alternatorët, gjeneratorët e rrymës, 

elektrike gjeneratorë, gjeneratorë aktualë që operojnë me energji diellore, makina për 

lyerje, armë automatike për lyerje, goditje elektrike, hidraulike dhe pneumatike karamele 

dhe armë, shpërndarës elektrik shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të 

kompresuar ose makina për spërkatje të lëngshme, stërvitje elektrike dore, sharra elektrike 

dore, makina elektrike me bashkim figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, 

kompresorë (makina), instalime për larje automjetesh mekanizmat robotikë (makineritë) me 

funksionet e sipërpërmendura, aparatet elektrike dhe ato të gazit, aparate saldimi me hark 

elektrik, aparate elektrike për bashkim, aparate elektrike për prerje të harkut, elektroda për 

makina saldimi, robotë (makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura, makina 

shtypëse, makina paketimi, makina mbushëse, mbyllëse dhe mbyllëse, etiketues (makina), 

makina klasifikuese, robotë (makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura, makina 

elektrike për paketim për mbylljen dhe shkallëzimin e plastikës, makina për përpunimin e 

tekstilit, makina qepëse, robotë industriale (makineritë) ) me funksionet e lartpërmendura, 

pompat përveç pjesëve të makinave ose motorëve, pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetë-rregullues, makineritë elektrike të kuzhinës 

për copëtimin, bluarjen, thërrmimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve ushqimore, 

makinat larëse, lavatriçet, pjatalarësit, tharëse rrotulluese (jo të nxehta), makineritë 

elektrike të pastrimit për pastrimin e dyshemeve , qilima ose dysheme, pastruesit e vakumit 

dhe pjesët e tyre, makinat automatike të shitjes, makinat e galvanizimit dhe 

elektroplatingut, hapësit dhe mbyllësit e dyerve elektrike, copë litari për motorë dhe 

motorë.   

12   Automjete tokësore me motor, motoçikleta , mopedë , motorë dhe motorë për 

automjete tokësore, kthetra për automjete tokësore, transmisione, rripa transmetimi dhe 

zinxhirë transmetimi për automjete tokësore, ingranazhe për automjete tokësore, frena, 

disqe frenash dhe rreshtime frenash për automjete tokësore, shasi automjetesh, kapuçë 

automobilash, susta pezullimi automjeti, amortizues për automjete, kuti ingranazhesh për 

automjete tokësore, timon për automjete, shina për rrota automjetesh, biçikleta dhe trupat e 

tyre, mbajtëse dore dhe mbrojtëse për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa kthyes për 

kamionë, rimorkio për traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio 

për automjete, sedilje automjetesh, mbështetëse për sediljet e automjeteve, sedilje sigurie 

për fëmijë, për automjete, mbulesa vendesh për automjete, mbulesa automjetesh (në formë), 

roletna dielli të përshtatura për automjete, sinjale drejtimi dhe krahët për sinjalet e drejtimit 

për automjetet, fshirësit e xhamave dhe krahët e fshirësit për automjetet, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, rregullimi i gomave 
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komplete të përbëra nga arna gomash dhe valvule gomash për automjete, dritare për 

automjete, dritare sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe pasqyra krahu për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues valixhe për automjete, transportues 

biçikletash dhe skish për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa ajri për 

automjete, për fryrje të gomave, alarme kundër vjedhjes për automjete, brirë për automjete, 

rripa sigurie për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karroca, karrocë, karroca, karroca pazar, karroca me rrota të vetme ose me 

shumë rrota, karroca për blerje, karroca ushqimore, karroca të trajtimit, automjete 

hekurudhore, lokomotiva, trena, tramvaj, vagonë, teleferikë, karrige ngritëse, automjete për 

lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjeteve për 

lëvizja nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre.   

17   Gome, gutta-perka, gomë , asbest, mikë dhe sende sintetike gjysëm të gatshme të bëra 

nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë metalike të përfshira në këtë 

klasë, materiale izoluese, ndaluese dhe mbyllëse, bojra izoluese, pëlhura izoluese, shirit 

izolues dhe brez, mbulesa izoluese për makineritë industriale, përbërje bashkuese 

bashkuese për nyje, copë litari, unaza O për qëllime ngjitjeje (përveç rondelave për motorë, 

cilindra dhe rondele për çezmat e ujit), tuba fleksibël të bërë prej gome dhe plastike, tuba të 

bërë prej plastike dhe gome, duke përfshirë ato që përdoren për automjete, kryqëzimet për 

tuba prej plastike dhe gome, xhaketa tubi prej plastike dhe gome, tuba prej materiali tekstil, 

kryqëzime për tuba, jo prej metali, xhaketa tubi, jo prej metali, çorape lidhëse për 

automjetin radiatorë, pllaka profili të bëra nga materiale sintetike për automjete për qëllime 

zbukurimi.  

35   Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun, organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese, dizajn për reklama, sigurim i një 

tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve, funksionet e zyrës, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi e 

statistikave, dhënie me qira e makinave të zyrës, sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike, përgjigje telefonike për parapaguesit  e padisponueshëm, menaxhim 

i biznesit, administrim i biznesit dhe konsulencë e biznesit, kontabiliteti, shërbimet e 

këshillimit komercial, rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e eksport-importit, shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit, organizim 

të ankandit, bashkimit, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, kimikatesh të përdorura në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë të papërpunuar, përbërje për 

shuarjen e zjarrit, adhesive jo për qëllime mjekësore, shtëpiake dhe shkrimi, ngjyra, bojra, 

llaqe, mbrojtës kundër ndryshkut, mbrojtës kundër dëmtimit të drurit, hollues dhe lidhës për 

bojra, pigmente, mbrojtës për metale, dyll të këpucëve, ngjyra për shtypje dhe bojë, tonerë 

(duke përfshirë fishekë toneri), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshira 

natyrore të papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorë, dekorues, 

printerë dhe artistë, përgatitje zbardhuese dhe pastruese, detergjentë të tjerë përveç 

përdorimit në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, lavanderi zbardhues, 

zbutës pëlhure për përdorim lavanderie, pastrues njollash, detergjentë larës enësh, 

parfumeri, kozmetikë jo-mjekësore, aromë, deodorantë për përdorim personal dhe kafshë, 

sapunë, preparate për kujdesin dentar, dentifrices, lustrues protezash, zbardhje dhëmbësh, 

larës goje qëllime mjekësore, preparate gërryese, rroba zmerile, letër zmerile, gur shtufi, 

gërryes pasta, përgatitje lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për 
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lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllë për lustrim, vajra dhe yndyrna industriale, lëngje prerëse, 

përbërje thithëse pluhuri, lagështimi dhe lidhës, lëndë djegëse të ngurta, qymyr, dru zjarri, 

lëndë djegëse të lëngshme dhe gazi, benzinë, naftë, gaz i lëngshëm i naftës, gaz natyror, 

naftë dhe shtesat e tyre jo-kimike, qirinj, fitila, dyll gjysëm të gatshëm, dyll dhe parafinë 

për qëllime ndriçimi, energji elektrike, farmaceutike dhe veterinare përgatitje për qëllime 

mjekësore, përgatitje kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagens kimikë për 

qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë mjekësore, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 

qëllime hollimi, ushqim për foshnje, barishte dhe pije bimore të adaptuara për qëllime 

medicinale, përgatitje dhe artikuj dentarë, material për mbushjen e dhëmbëve, shoku i 

përshtypjes dentare rial, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve, preparate 

sanitare për përdorim mjekësor, jastëk higjienik, tampona higjienik, suva, materiale për 

veshje, pelena prej letre dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe kafshë shtëpiake, përgatitje për 

shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicide, përgatitje për shkatërrimin e brejtësve, 

deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, preparate për pastrimin e ajrit, 

preparate për deodorizimin e ajrit, dezinfektues, antiseptikë, detergjentë për qëllime 

mjekësore, sapunë mjekësorë, sapunë dezinfektues, losione dore antibakteriale, xehe prej 

metali jo të çmuar, metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre dhe produktet gjysëm të gatshme 

të bëra nga këto materiale, hekurat për ndërtim, dyshekët dhe shtyllat e metaleve të 

zakonshëm për ndërtesa, metalet e zakonshëm në formën e pllakave, shufrave, 

shkëlqimeve, profilit, fletëve dhe fletëve, mallrave dhe materialeve të metali i zakonshëm 

që përdoret për qëllime magazinimi, ambalazhi, paketimi dhe strehimi, kontejnerë metali 

(magazinim, transport), ndërtesa prej metali, korniza prej metal për ndërtim, shtylla prej 

metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, letër alumini, gardhe prej 

metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metali, kontejnerë magazinimi prej metali, 

kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë prej metali , mallra prej metali të 

zakonshëm për qëllime filtrimi dhe shoshitje, dyer, dritare, grila, xhadesë dhe pajisjet e tyre 

prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, 

vida metali, gozhda, bulona të metal, vidha  prej metali, kunja metali, thekse metali, gropa 

metali, zinxhirë metali, kastorë prej metali, pajisje metalike për mobilje, rrota metalike 

industriale, doreza metali, doreza metali, mentesha metali , brava metalike, çelësa metalikë 

për brava, unaza metali, rrotulla metalike, kanale ventilimi, shfryn, mbulesa shfryse, tuba, 

kapakë oxhaqesh, mbulesa pusesh, grila prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, 

telefon, instalime elektrike nëntokësore dhe kondicionimi, panele ose tabela metalike (jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje rruge, qëllime publiciteti, 

tabela prej metali, kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali, shenja jo të 

ndritshme dhe jo-mekanike të trafikut prej metali, tuba metali për transportimin e lëngjeve 

dhe gazit, tubacionet e shpimit të metaleve dhe pajisjet e tyre metalike, valvulat prej metali, 

bashkuesit e metaleve për tuba, bërrylat prej metali për tuba, kapëse metalike për tuba, 

lidhëset e metaleve për tuba, kasaforta (rr. kuti ong) prej metali, materiale hekurudhore 

metalike, shina metalike, gënjeshtra hekurudhore metali, çelësa hekurudhorë, shtylla 

metalike, doke lundruese prej metali, vozitje metalike ankoruese, spiranca, kallëpe metali 

për hedhje, përveç pjesëve të makinës, vepra arti të bëra të metaleve të zakonshëm ose 

lidhjeve të tyre, trofetë e metaleve të zakonshëm, mbylljet e metaleve, kapakët e shisheve 

prej metali, shtyllat metalike, shtyllat metalike, skelat prej metali, kunjat e metaleve, kulla 

metalike, paletat metalike dhe litarët metalikë për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe transporti, 
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metali varëse rrobash, tika, rripa, shirita dhe shirita që përdoren për ngritjen e ngarkesave 

dhe mbajtjen e ngarkesave, bllokimet e rrotave të bëra kryesisht nga metali, shiritat e 

profilit metalik për automjetet për qëllime zbukurimi, makineritë, mjetet e makinës dhe 

robotët industrialë për përpunimin dhe formësimin e drurit, metale, qelq, plastikë dhe 

minerale, printerë 3D, makina ndërtimi dhe mekanizma robotikë (makina) për përdorim në 

ndërtim, buldozerë, gërmues (makina), ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe makina për 

asfaltim rrugësh, makineri shpimi ine, makina shpuese shkëmbore, makina pastrimi 

rrugësh, makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese dhe mekanizma robotikë (makina) 

për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transmetimi, ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça, 

makina dhe mekanizmat robotikë (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështim të 

kafshëve, makina dhe mekanizma robotikë (makina) për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit, makinat për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorëve dhe 

motorëve, përveç atyre për automjete tokësore, pjesë dhe pajisje për to, kontrollet 

hidraulike dhe pneumatike për motorët dhe motorët, frenat përveç automjeteve, rreshtimet e 

frenave për motorët, boshtet e dorezave, kutitë e ingranazheve, përveç për automjetet 

tokësore, kutitë e shpejtësisë, cilindrat për motorët, pistonët për motorët, turbinat, jo për 

automjetet tokësore, filtrat për motorët dhe motorët, filtrat e vajit, ajrit dhe karburantit për 

motorët e automjeteve tokësore, shkarkimet për motorët e automjeteve tokësore, kolektorët 

e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, cilindrat e motorëve për automjetet 

tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet tokësore, pistonët për motorët e 

automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore , aparate konvertimi të 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për motorët e automjeteve 

tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve tokësore, pompat për 

motorët e automjeteve tokësore nes, valvola për motorët e automjeteve tokësore, motorë 

starter për automjete tokësore, dinamo për motorët e automjeteve tokësore, kandela për 

motorët e automjeteve tokësore, kushineta (pjesë të makinerive), kushineta rul ose top, 

makina për montimin dhe shkëputjen e gomave, alternatorë, gjeneratorë të rrymës , 

gjeneratorë elektrikë, gjeneratorë aktualë të operuar me energji diellore, makina për lyerje, 

pistoleta automatike për bojë, aparate shpuese elektrike dhe hidraulike dhe pneumatike dhe 

armë, shpërndarës elektrik shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të kompresuar 

ose makina për spërkatje të lëngshme, dore elektrike stërvitje, sharra elektrike dore, makina 

elektrike me bashkim figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larjen e automjeteve, mekanizma robotikë (makina) me funksionet 

e sipërpërmendura, aparate saldimi elektrike dhe me gaz, aparate saldimi me hark elektrik, 

elektrike aparate bashkimi, aparate elektrike për prerje harkesh, elektroda për makina 

saldimi, robotë (makina) industriale wi funksionet e lartpërmendura, makineritë e shtypjes, 

makineritë e paketimit, makinat mbushëse, mbyllëse dhe mbyllëse, etiketuesit (makineritë), 

makinat e klasifikimit, robotët industrialë (makineritë) me funksionet e lartpërmendura, 

makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe mbylljen e plastikës, makineritë për 

përpunimin e tekstilit , makina qepëse, robotë industriale (makina) me funksionet e cekura 

më lart, pompa të tjera përveç pjesëve të makina ose motorë, pompa për shpërndarjen e 

karburantit për stacionet e shërbimit, pompa karburanti vetërregulluese, makina elektrike 

kuzhine për copëtim, bluarje, dërrmim, përzierje dhe grirje të produkteve ushqimore, 

lavatriçe, lavatriçe, pjatalarëse, tharëse rrotulluese (jo të nxehta), pastrim elektrik makina 

për pastrimin e dyshemeve, qilimave ose dyshemeve, pastruesit e vakumit dhe pjesëve të 

tyre, makinat automatike të shitjes, makinat galvanizuese dhe elektroplating, hapëse dhe 
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mbyllëse elektrike të dyerve, copë litari për motorë dhe motorë, pirunë, lugë, thika dhe 

prerës jo-elektrik, prerës, pastrues për përdorim në kuzhinë, duke përfshirë ato të bëra prej 

metaleve të çmuar, krahëve anësorë dhe tehutë (armëve), mjeteve dhe aparateve të përfshira 

në këtë klasë për përdorimin e kujdesit personal të bukurisë, mjetet dhe aparatet e përfshira 

në këtë klasë për rruajtje, epilim, manikyr dhe pedikyr, dore elektrike mjete për drejtimin 

dhe kacavjerrjen e flokëve, gërshërët, veglat e dorës të përdorura me dorë [jo elektrike] për 

riparimin e makinave, aparateve dhe automjeteve dhe për përdorim i n ndërtimtari, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari, asnjë prej tyre nuk janë vegla elektrike, hekura elektrike ose 

joelektrike, hekura me avull, doreza për vegla dore të operuara me dorë, aparate dhe pajisje 

matëse përfshirë ato për shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe 

qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, 

voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, 

busulla drejtuese, tregues të shpejtësisë, aparatura laboratorike, mikroskopë, syze 

zmadhuese, fotografi, dylbi, furra dhe furrat për eksperimente laboratorike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve, kamerat, kamerat 

fotografike, aparatet televizive, regjistruesit e videove, lexuesit dhe regjistruesit CD dhe 

DVD, lojtarët MP3, kompjuterët, kompjuterat desktop, kompjuterat tabletë, pajisjet 

teknologjike që vishen ( orë inteligjente, rripa dore, pajisje të montuara në kokë), 

mikrofona, altoparlantë, kufje, telekomun aparate kationesh, aparate për riprodhimin e zërit 

ose imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për telefona 

celularë, aparate telefonike, printera kompjuterash, skaner [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara atje, botime elektronike të zbritshme dhe të 

regjistrueshme, karta të koduara magnetike dhe optike, filma, seri televizive dhe klip 

muzikor video të regjistruar në media magnetike, optike dhe elektronike, antena, antena 

satelitore, përforcues për antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura, shpërndarës biletash, 

automatike makina treguese (ATM), përbërës elektronikë të përdorur në pjesët elektronike 

të makinave dhe aparateve, gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruar, çipa 

[qarqe të integruar], dioda, tranzistorë [elektronikë], koka magnetike për aparate 

elektronike, brava elektronike, fotocelë, aparate për telekomandë për hapjen dhe mbylljen e 

dyerve, sensorë optikë, sportele dhe kuanti treguesit për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerës automatik të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, 

jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje shpëtuese, syze, syze dielli, lente optike dhe kaseta, 

kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre, aparate dhe instrumente për përcjelljen, 

transformimin, akumulimin ose kontrolli i energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e 

kyçjes [energjia elektrike], çelësat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakëllët ndriçues, 

kabllot e fillimit të baterisë, bordet e qarqeve elektrike, rezistencat elektrike, bazat 

elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptorët elektrikë, ngarkuesit e baterive, 

dera elektrike këmbanat, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët elektrikë, 

panelet diellorë për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe alarme kundër vjedhjes, 

përveç atyre për automjete, këmbanat elektrike, aparatet dhe instrumentet sinjalizues, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim të trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit , 

makina zjarrfikëse, gypa zjarri dhe gypa zjarri, aparate radari, sonare, shikim natën aparate 

dhe instrumente, magnet dekorativë, metronome, aparate dhe instrumente kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, 

gjymtyrë dhe proteza artificiale, artikuj ortopedikë mjekësorë, korse për qëllime mjekësore, 
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këpucë ortopedike, fasha elastike dhe fasha mbështetëse, fustane kirurgjikale dhe çarçafë 

sterilë kirurgjikalë, ndihma seksuale për të rritur, prezervativë, shishe foshnjesh, biberona 

foshnjesh, cicëra, dhëmbë për foshnje, rrathë dhe unaza për qëllime mjekësore, rrathë 

antireumatizëm, unaza antireumatizëm, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe 

hapësirat e brendshme-të jashtme, instalimet e ngrohjes duke përdorur lëndë djegëse të 

ngurta, të lëngshme ose të gazit ose energji elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja 

për instalime ngrohëse, radiatorë [ngrohje], këmbyes nxehtësie, jo pjesë makinerish, soba, 

soba kuzhine, kolektorë termikë diellorë [shërimi ], gjeneratorë me avull, gaz dhe mjegull, 

kaldaja me avull, përveç kazanëve të makinave, gjeneratorë acetileni, gjeneratorë oksigjeni, 

gjeneratorë azoti, instalime për ajër të kondicionuar dhe ventilim, instalime ftohëse dhe 

ngrirje, pajisje elektrike dhe me gaz, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, 

tenxhere, enë elektrike për gatim, ngrohës elektrik të ujit, barbecues, tharëse elektrike për 

lavanderi, tharëse flokësh, aparate për tharjen e duarve, instalime sanitare, çezma 

[rubineta], instalime dushi, tualete | dollapë uji], kabina dushi dhe banje, vaska banje, vende 

tualeti, lavamanë, legena për larje [pjesë të instalimeve sanitare], rondele për çezmat e ujit, 

mbushje (valvola rubineti), aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime 

për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohës elektrik të shtratit 

dhe batanije elektrike, jo për përdorim mjekësor, ngrohës elektrik jastëkësh, elektrik 

këmbësorë ose jo elektrikë, shishe me ujë të nxehtë, çorape të nxehta elektrike, filtra për 

akuariume dhe aparate për filtrim akuariumi, instalime të tipit industrial për qëllime gatimi, 

tharje dhe ftohje, pasterizues dhe sterilizues, automjete tokësore motorike, motorë, motorë 

dhe motorë për tokë automjete, kthetra për automjete tokësore, transmisione, rripa 

transmetimi dhe zinxhirë transmetimi për automjete tokësore, ingranazhe për automjete 

tokësore, frenim es, disqe frenash dhe rreshtime frenash për automjete tokësore, shasi 

automjetesh, kapuç automobilash, susta pezullimi automjetesh, amortizues për automjete, 

kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon për automjete, shina për rrota automjetesh, 

biçikleta dhe trupat e tyre, timon dhe mbrojtës biçikleta, trupat e automjeteve, trupat 

përmbysës për kamionë, rimorkiot për traktorë, trupat frigoriferë për automjete tokësore, 

goditjet e rimorkios për automjete, sediljet e automjeteve, mbështetëset e kokës për sediljet 

e automjeteve, sediljet e sigurisë për fëmijë, për automjetet, mbulesat e sediljeve për 

automjetet, mbulesat e automjeteve (në formë ), blinds dielli përshtatur për automjete, 

sinjalet e drejtimit dhe armët për sinjalet e drejtimit për automjetet, fshirëse xhamat dhe 

krahët e fshirëse për automjetet, gomat e brendshme dhe të jashtme për rrota automjeteve, 

gomë pa tub, grupe fiksimin e gomave të përbërë nga arna gomave dhe valvulat e gomave 

për automjete, dritare për automjete, xhama sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe 

pasqyra krahu për automjete, zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues 

bagazhesh për automjete, transportues biçikletash dhe skish për makina, shalë për biçikleta 

ose motoçikleta, pompa ajri për automjete, për fryrja e gomave, alarme kundër vjedhjes për 

automjete, brirë për automjete, rripa të sigurta për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje 

sigurie për automobila), karroca për fëmijë, karrige me rrota, karrocë, karrocë ow, karroca 

pazar, karroca me rrota një ose me shumë rrota, karroca pazar, karroca ushqimore, karroca 

transportuese, automjete hekurudhore, lokomotiva, trena, tramvaj, vagonë, teleferikë, 

karrige, automjete për lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve të tyre dhe motorët, 

automjetet për lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, 

armëve të zjarrit, pistoletave ajrore (armëve), armëve të zjarrit të ngarkuara me sustë, 

kasave të përshtatura dhe rripave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 
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fishekzjarre, spërkatje për qëllime të mbrojtjes personale, bizhuteri, bizhuteri, ari, gurë të 

çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, mansheta, kunja kravatë, statuja dhe figura prej metali 

të çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometra dhe pjesët e tyre, shiritat e 

orës, trofetë prej metali të çmuar , tespihe, instrumente muzikorë dhe kuti për instrumente 

muzikorë, letër dhe karton, letër dhe karton për paketim dhe ambalazh, kuti kartoni, 

peshqirë letre, paletë tualeti r, peceta letre, materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

ambalazhi, blloqe shtypi dhe lloje, material për lidhjen e librave, botime të shtypura, 

materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra fatura, dërgim të shënime shtypur, kupona 

të shtypur, kalendarë, posterë, fotografi [të shtypura], piktura, afishe [shkrimi], pulla 

postare, shkrimi, shkrimi zyre, material udhëzues dhe mësimor [përveç mobiljeve dhe 

aparateve], mjete për të shkruar dhe vizatuar, materiale artistësh, produkte letre për qëllime 

shkrimi, ngjitës për qëllime shkrimi, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për qëllime 

shkrimi, kartona kartoni [materiale artistësh], letër shkrimi, letër kopjimi, rrotulla letre për 

arka, materiale vizatimi, dërrasa, lapsa pikture , bojëra uji [piktura], kushtet e zyrës, 

rrotullat e bojës dhe penelët për pikturë, gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe 

sende sintetike gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formën e pluhurit, shufrave, 

paneleve dhe fletëve, izolim , materialet e ndalimit dhe mbylljes, bojërat izoluese, pëlhura 

izoluese, shiritin izolues dhe shiritin, mbulesat izoluese për makineritë industriale, përbërjet 

bashkuese të ngjitësve për nyje, gaz kets, unaza O për qëllime shkallëzimi (përveç 

rondelave për motorë, cilindra dhe rondele për çezmat e ujit), tuba fleksibël të bërë prej 

gome dhe plastike, tuba prej plastike dhe gome, përfshirë ato që përdoren për automjete, 

kryqëzimet për tuba prej plastike dhe gome, xhaketa tubi prej plastike dhe gome, tuba prej 

materiali tekstili, kryqëzime për tuba, jo prej metali, xhaketa tubi, jo prej metali, çorape 

lidhëse për radiatorët e automjeteve, pllaka profili të bëra nga materiale sintetike për 

automjete për qëllime dekorimi, të papunuara lëkura ose lëkura gjysmë të përpunuara dhe 

kafshësh, imitime lëkure, lëkure të forta, lëkurë të përdorura për rreshtime, mallra prej 

lëkure, imitime lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, çantave, 

kuletave, kutive dhe trungjeve prej lëkure ose trupi të trashë lëkurë, çelësa çelësash, bagazh 

[bagazh], valixhe, çadra, cadra, çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, parzmore, shalë, tuba, 

rripa lëkure (shalë), rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, 

blloqe mermeri për ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, 

gipsi, argjile, balta poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe materiale sintetike për ndërtim, 

ndërtim, qëllime të ndërtimit të rrugës, jo -ndërtesa metalike, materiale ndërtimi jometalike, 

shtylla jo prej metali për linjat e energjisë, barriera jo prej metali, veshje natyrale dhe 

sintetike në formën e paneleve dhe fletët, duke qenë materiale ndërtimi, veshje kartoni 

bitumi për mbulim, shtresë bitumi për mbulim, dyer dhe dritare prej druri dhe materiale 

sintetike, shenja të trafikut jo prej metali, jo-dritë dhe jo-mekanike, për rrugë, monumente 

dhe statuja prej guri, beton dhe mermer, xham ndërtimi, pishina të parafabrikuara not prej 

metali (struktura), rërë akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëkë, 

dyshekë ajri dhe jastëkë, jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, 

huall mjalti artificial dhe seksione druri për huall mjalti, karrige kërcimi për foshnje, 

hapësira për foshnje, djepe, këmbësorë për foshnje, dërrasa për shfaqje, korniza për 

fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat identifikuese, tabelat e emrave, etiketat 

identifikuese të bëra prej druri ose materiale sintetike, paketimi kontejnerë prej druri ose 

plastike, vaska për përdorim në transport ose magazinim, fuçi, daulle magazinimi, 

rezervuarë, kuti, kontejnerë magazinimi, kontejnerë transporti, kraharorë, l lyerja e paletave 
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dhe mbylljeve për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastika, artikuj të vegjël prej 

druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose 

materiale sintetike, mekanizma hapës dhe mbyllës të drurit ose materialeve sintetike, 

zbukurime dhe sende dekorative prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, briri, kocke, 

fildish, balenash, guaskë, qelibar, nënë-margaritar, meerschaum, dyll blete, plastike ose 

suva, përkatësisht figura, zbukurime pushimesh për mure, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, lukuni, kuti folesh dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë portative dhe shkallë 

konvikte lëvizëse prej druri ose sintetike materiale, perde bambu, blinds shtëpie me rul [për 

ambiente të brendshme], blinds shtëpie me shirita, perde shiritash, perde me rruaza për 

zbukurim, grepa perdesh, unaza perde, mbrapa lidhësish perdesh, shufra perde, bllokime 

rrotash jo-metalike, jo - instrumente dhe pajisje elektrike për pastrim, furça, përveç furçave 

të bojës, copëza çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, lesh çeliku për pastrim, lecka 

tekstili për pastrim, doreza për larjen e enëve, makina jo-elektrike për lustrim për qëllime 

shtëpiake, fshesa për qilima, mops , furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrike, pe 

dhëmbësh, furça rroje, furça flokësh, krehje, enë kuzhine shtëpiake ose elektrike, [përveç 

pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enët], tenxheret dhe tiganët, hapëse shishesh, vazo 

lulesh, kashtë për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasa hekurosëse dhe mbulesa të 

formësuara për të, tharëse për larje, varëse rrobash për tharjen e rrobave, kafaze për kafshët 

shtëpiake, akuariume të brendshme, vivariume dhe terrariume të brendshme për kafshë dhe 

plan kultivim, zbukurime dhe sende dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej argjile ose 

argjile, përkatësisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje 

elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapëse mizash, mizakë, djegëse 

parfumesh, parfume spërkatës, avullues parfumesh, pajisje elektrike ose jo elektrike për 

heqjen e përbërjes, pudra pluhuri, tualete, grykë për zorrën e spërkatës, grykë për lotim 

kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të kopshtit, xham të papunuar ose gjysëm të 

punuar, përveç qelqit të ndërtimit mozaikë prej qelqi dhe qelqi pluhur për zbukurim, përveç 

ndërtimit, leshit të qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili, litarë, tela, shkallë litarësh, 

hamak, rrjeta peshkimi, çadra, tendë, tarapa, vela, mbulesa automjetesh, jo të montuara, 

çanta prej tekstili, për paketim, mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe 

plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të pe, 

fibra qelqi për përdorim tekstili, fije dhe fije për tekst përdorimi i thjeshtë, fijet dhe fijet për 

qepje, qëndisje dhe thurje, fije, jame elastike dhe fije për përdorim tekstili, pëlhura tekstili 

të endura ose jo të endura, mallra tekstili për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, 

çarçafë (tekstili), jastëk, batanije, jorganë, peshqirë, etiketa, stilolapsa, etiketa të tekstilit, 

batanije, thasë gjumi për kamping, veshje, përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, 

përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorape, shallë [veshje], shall, banda, 

shalle, rripa [veshje], këpucë, këpucë, pantofla, sandale, mbulesa koke, kapele, kapele me 

vizore, bereta, kapele [veshje koke], kapele kafke, lidhëse dhe qëndisje, guipure, festa, 

shirita (gdhendje), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues për veshje, kordonë për veshje, 

shkronja dhe numra për shënimin e lirit, të qëndisura emblemat, shenjat për veshin, jo prej 

metali të çmuar, jastëkët e shpatullave për veshje, butonat për veshje, mbajtëset për veshje, 

vrimat e rrobave, zinxhirët, kopsat për këpucë dhe rripat, mbajtëset, kopsat e këpucëve dhe 

rripave, kunjat, përveç stolive, ngjitësit pa kanale për zbukurimin e artikujve tekstilë, 

lidhëse, gjilpëra, hala qepëse, gjilpëra për makina qepëse, gjilpëra për thurje dhe qëndisje, 

kuti për gjilpëra, jastëkë gjilpëra, lule artificiale, fruta artificiale, kunja flokësh, kopsa 

flokësh, rripa flokësh, artikuj dekorativë flokët, jo të bërë nga metali i çmuar, parukat, 
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zgjatimet e flokëve, curlers elektrike ose jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, qilimave, 

qilimave, dyshekëve, qilimave të lutjes, linoleumit, terrenit artificial, linoleumit për 

mbulimin e dyshemeve, dyshekëve të gjimnazit, letër-muri , varëse muri jo prej tekstili, 

lojëra dhe lodra, makina lojërash Arcade, aparate lojërash dhe makina për përdorim me një 

ekran ekrani dhe monitori të jashtëm, përfshirë ato që operojnë me monedha, lodra për 

kafshë, lodra për terrene të jashtme, parqe dhe parqe lojërash, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, mjete peshkimi, breshër artificial peshkimi, mashtrues për gjueti dhe peshkim, 

pemë të Krishtlindjeve me material artificial, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, dëborë 

artificiale për pemët e Krishtlindjeve, zhurma (lojëra), risi për ahengje, vallëzime (favore 

për parti), kapele për festa letre, mish, peshk, shpendë dhe lojë, produkte të përpunuara të 

mishit, pulse të thara, supa, shuplaka, ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë 

shtazore, qumësht origjina bimore, produktet e qumështit, gjalpi, vajrat ushqimor, frutat dhe 

perimet e thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të kripura, pastë domate, 

arra të përgatitura dhe fruta të thata si meze, shtresa lajthie dhe gjalpë kikiriku, tahini (pasta 

e farës së susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura patate, kafe, kakao, kafe ose 

pije me bazë kakao, pije me bazë çokollate, makarona, peta të mbushura, petë, pasta dhe 

produkte buke bazuar në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit 

[unaza turke bagel në formë të mbuluar me farat e susamit], poğaça [bagel turke], pita, 

sanduiçe, katmer [pastë turke], pite, ëmbëlsira, bakllava [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë 

të veshur me shurup], kadayıf [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira në bazë të 

brumit të veshur me shurup, pu gatime, krem kosandibi [buding turke], buding orizi, keşkül 

[buding turke], mjaltë, ngjitës bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore, 

erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (aroma), salcë domatesh , maja, 

pluhur pjekje, miell, bollgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur, çaj, 

çaj akulli, ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krisur, meshë, çamçakëz, akullore, akuj të 

ngrënshëm, kripë, drithëra ushqim me bazë rostiçeri, kokoshka, tërshëra të shtypura, patate 

të skuqura misri, drithëra mëngjesi, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar 

për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për 

konsum njerëzor, oriz, melasë për ushqim, produkte bujqësore dhe kopshtarie , fara, 

produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara për çelje, bimë, bimë të thata për 

zbukurim, bimë të freskëta kopshtesh, bimë kopshtesh të thata për zbukurim, ushqime për 

kafshë, malt jo për konsum njerëzor, shtresa për kafshë shtëpiake, pjellë macesh, birra, 

parapërgatitje aracione për të bërë birrë, ujë mineral, ujë burimi, ujë tryeze, ujë sode, lëngje 

frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për prodhimin e 

pijeve, pijeve joalkoolike të tokës, pijeve energjike, pijeve sportive të pasuruara me 

proteina, pijeve alkoolike përveç birrave), verërat, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, pije alkoolike, kokteje alkoolike, duhan, duhan përtypës, cigare, puro, artikuj për 

duhanpirësit, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të çmuar, tuba, gryka për puro dhe 

cigare, tavëllë, kuti duhani, aparate xhepi për cigare, letër cigare, tuba duhani, gurë zjarri, 

çakmakë për duhanpirësit, cigare elektronike dhe gëzhojat e tyre, ndeshje, duke ju 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të 

ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë , me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.   

37   Shërbime ndërtimi, dhënie me qira e makinave dhe pajisjeve të ndërtimit, shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshme dhe të jashtme), hapësira publike, ambiente industriale, 

dezinfektim, shërbime shfarosëse të parazgjedhjeve, përveç bujqësisë, marrja me qira e 
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makinave dhe pajisjeve pastruese, stacionet e shërbimit të automjeteve për automjete 

tokësore , mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantin e automjeteve tokësore, stacionet e 

shërbimit të automjeteve për automjetet detare, mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantin e 

automjeteve detare, riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve ajrore, tapiceri, riparimin 

dhe restaurimin e mobiljeve, instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e ngrohjes, ftohjes dhe 

instalimet sanitare, pastrimi, kujdesi dhe riparimi i veshjeve, instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i makinave dhe pajisjeve industriale, makinerive dhe pajisjeve të zyrës, aparateve 

të komunikimit, pajisjeve elektrike dhe elektronike, riparimi dhe mirëmbajtja e 

ashensorëve, riparimi i orës dhe orës, shërbimet e minierave dhe nxjerrja e minierave, 

riparimi i këpucëve, çantave dhe rripave.   

42   Shërbime të analizës dhe kërkimit shkencor dhe industrial, shërbime inxhinierike, 

inxhinierike dhe arkitektonike të projektimit, shërbime testimi për çertifikimin e cilësisë 

dhe standardeve, shërbime kompjuterike, përkatësisht, programim kompjuterik, shërbime të 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizajn të sistemit kompjuterik, krijimin, mirëmbajtjen dhe 

azhurnimin e faqeve të internetit për të tjerët, dizajnimi i programeve kompjuterikë, 

azhurnimi dhe marrja me qira e programeve kompjuterikë, sigurimi i motorëve të kërkimit 

për internet, mbajtja e faqeve në internet, konsulencë për pajisje kompjuterike, marrje me 

qira e pajisjeve kompjuterike, shërbime të dizajnit industrial, përveç dizajnit inxhinierik, 

kompjuterik dhe arkitektonik; dizajnimin e arteve grafike, vërtetimin e veprave të artit. 

 

 

 

(111)  29371 

(151)  23/08/2022 

(181)  15/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/57 

(591)  Vjollcë, e bardhë 

(732)  Company for wholesale and retail 

trade MAKO-MARKET  DOO Skopje 

Str.Prvomajska bb, 1000 Skopje, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Brumëra dhe ëmbëlsira, biskota, ëmbëlsira, petëz katërshe [ëmbëlsira], krem 

karamele, ëmbëlsira, shkumë  çokollate, shtresa çokollate që përmbajnë arra, tarts, role të 

ëmbla, produkte me bazë kakao, krem që përmban kakao dhe lajthi, krem çokollatë bazuar 

në lajthi, produkte me bazë çokollate   

 

 

 

(111)  29472 

(151)  01/09/2022 

(181)  15/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/60 

(591)  E Bardhë, Ari dhe e Gjelbër.   

(540)   
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(732)  YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli 

Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  29473 

(151)  01/09/2022 

(181)  15/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/61 

(732)  YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli 

Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  HALLEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  29210 

(151)  20/07/2022 

(181)  15/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/62 

(732)  Unilever IP Holdings B.V.     Weena 

455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  FOODLES 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

683 

 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 30   Petë të menjëhershme (çasti); petë; ushqime rostiçeri (grimësira) dhe   

ushqime rostiçeri te menjëherëshme të përbërë kryesisht nga petët; vaktet e menjëhershme 

(shujtat) të përbëra kryesisht nga petët;  brumëra (makarona)  të menjëhershme (pasta); 

brumëra - makarona (pasta); ushqime me bazë brumërash; brumëra të thara ose të ziera; 

oriz i menjëhershëm (instant); oriz; ushqime me bazë orizi; ushqime të përgaditura dhe 

grimësira (petë) të cilat kryesisht përbehën nga brumërat , petët, orizi ose produkteve tjera 

me bazë drithërash; produkte ushqimore të cilët kryesisht përbehën nga drithërat ose që 

kryesisht përmbajnë drithëra; grimësira me bazë mielli dhe drithërash; preparate të punuara 

nga drithërat; ushqime të gatshme dhe shuajta të menjëherëshme (instant); ushqim i 

gatshëm; salca (melmesa),  melmesa dhe erëza. 

   

 

 

 

(111)  29003 

(151)  16/06/2022 

(181)  18/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/63 

(732)  Foshan Haitian Flavouring & Food 

Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan City 

Guangdong Province, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   vajra për ushqim; vaj susami për ushqim; yndyrna të ngrënshme; vaj luledielli 

për ushqim; vaj Colza për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj ulliri për ushqim; Perime, të 

ruajtura; turshi; gjizë e fermentuar; speca të ruajtura; Koncentratet e supave; Shpendët, jo të 

gjalla; Ushqime me bazë peshku; Meze kryesisht me fruta dhe perime; Tahini [pasta e farës 

së susamit]; Perime, të konservuar; ekstrakte të algave për ushqim; Arra, të përgatitura; 

shkopinj Beancurd; Vezë; Gjalpë; Qumësht; Kërpudha të thata të ngrënshme; Xhelatinë; 

Arra beteli të përpunuara; Zorrë suxhuku, natyrore ose artificiale; kokrra soje, të ruajtura, 

për ushqim; kokrra soje, të përpunuara.   

30   salcë soje; uthull; salcë guaske deti [erëza]; paste soje [erëza]; pluhur thelbi i pulës 

[erëza]; glutamate monosodium përdoret si një përmirësues i aromës për ushqim; ketcap 

[salcë]; perzirje [erëza]; Gatimi i verës; erëza pikante; Salcë soje e stinës (Chiyou); Douchi 

(soje e zezë e fermentuar); erëza; Salca; lezetim; Salcat [erëza]; leng mishi; melmesa 

[erëza]; kripë gatimi; sheqer i bardhë; sheqer kafe; Sheqeri i kristalizuar i gurit; sheqer 

kubik; sheqer; përgatitje drithërash; oriz; Miell gruri; Petë të thata; Petë; Petë të 

menjëhershme; oriz i menjëhershëm; dreka në kuti; ushqim meze të lehtë me bazë drithëra; 
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Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Zemër; Amidoni për ushqim; Pije me bazë çaji; Bukë; 

maja; aromatizues të ushqimit, përveç vajrave thelbësorë; tenderues të mishit për qëllime 

shtëpiake; karamele; aromatizues kafeje; çaj; 45, akuj të ngrënshëm; Përgatitjet për 

ngurtësimin e kremit te rrahur; gluteni i përgatitur si ushqim; Erëza nga mish ii shterur ne 

lengun e vet.   

31   Drithëra [drithëra]; susam i ngrënshëm, i papërpunuar; liri i ngrënshëm, i papërpunuar; 

sane; Qoshk ushqim për kafshët; tagji; Sillazh; Farat e drithërave, të papërpunuara; Butak, 

te gjalle; Malt për pirje dhe distilim; Perime, të freskëta; Fruta, të freskëta; Pemë; Bimët; 

shtroje kashte për kafshë; fasule, të papërpunuara; kokrra soje, të freskëta   

32   Pije joalkoolike; pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të  qumështit; hektarë frutash, jo-alkoolike; pije bathe; pije bimore; pije 

freskuese; ekstrakte frutash jo-alkoolike; Birra; Preparate joalkoolike për të bërë pije   

33   Alkooli i orizit; vere orizi te verdhe; Ekstrakte frutash, alkoolike; Pije alkoolike, përveç 

birrës; Pije alkoolike që përmbajnë fruta; Sake; Verë; alkool i ngrënshëm; Baijiu [pije 

alkoolike e distiluar kineze]; Spirits [pije]   

 

 

 

(111)  29128 

(151)  08/07/2022 

(181)  18/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/65 

(732)  Burger King Corporation 5707 Blue 

Lagoon Drive Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Aplikacion softueri për mobil I shkarkueshëm për marrjen e informatave të 

restoranit, porosinë online të ushqimit dhe pijeve për marrje dhe dërgim, qasjen në 

programet e shpërmbilimit të besnikërisë së klientave, përfshirë dhe informatat eprofilit, 

promovimin, dhe informatat e statusit të shpërblimit.”   

43   “Shërbimet e restoranit; shërbimet e restoraneve me ushqim-të shpëjtë; shërbimet e 

shpejta të restoraneve; ofrimin e ushqimeve të përgaditura; përgaditjen e ushqimit dhe 

obrokeve për konsumim në apo jasht lokalit. 
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(111)  28919 

(151)  25/05/2022 

(181)  19/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/66 

(300)  018281689  03/08/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SodaWorld twin 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Cilindra gazi nën presion të punuar prej metali; Cilindra gazi nën presion të 

punuar prej metali; Pjesë dhe pajisje (akcesorë) për mallrat e lartëpërmendura   

7   Makineri për prodhimin e pijeve; Makineri për prodhimin e pijeve të gazuara   

(elektrike)    

11   Njësi të kondicionimit të ujit; Aparate për filtrimin e ujit për pije.   

21   Shishe.   

32   Pije të lehta.   

 

 

 

(111)  28920 

(151)  25/05/2022 

(181)  19/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/67 

(591)  Gjelbër, kuqe, ardhë, zezë, arit, teget 

(300)  018289392  08/01/2021  EU 

(732)  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), prdukte 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; Pashtetë frutash dhe perimesh; Produkte 

të të gjitha llojeve të patateve, nese 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; Prduktet e cekura më lartë  të cilat 

gjithashtu mund të jenë të embël dhe/ose të thartuar; Xhelatinë; Reçel, Marmeladë, Mus 
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frutash, Lyrës të embë për buk nga frutat dhe përimet, Lyrës të embë për buk nga  lajthitë; 

vezë; djathëra [djath për lyerje], Qumësht pluhur për ushqim; Deserte nga frutat, fruta 

arrash, jogurt, djath I njom dhe /ose krem; Fruta arrash dhe bajame (të përpunuara), 

Përzierje të frutave arrore, Përzierje nga arrat e të gjitha llojeve, gjithashtu me fruta të thara; 

Vaj dhe yndyrë për ushqim (përpos vajit të ullirit); Paragjella, të cilat në masën më të 

madhe përbehën nga mishi dhe/ose peshku dhe/ose frutat e detit  dhe /ose shpezët dhe/ose 

shtazë gjahu dhe /ose suxhuku dhe/ose perimet dhe/ose frutat (nese janë të përfshira ne 

klasën 29); Supa; Përgaditje për përgaditjën e supave; Supa, të kthjellta, mishi [bujon]; 

Sallata të cilat kryesisht përbehen nga mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe 

krustacet, përime, fruta dhe/ose produkte të qumështit; Gjella të gatëshme të cilat kryesisht 

përbehën nga  mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet, patatet, 

përimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit; Ushqim I ngrirë thellë i cili kryesisht 

përbehet nga mishi peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet, perimet,frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; Zarzavate dietike për nevoja jo mjekësore të cilat kryesisht 

përbehen nga mishi, peshku, shpezet, shtazë gjahu, molusqet dhe krustacet përimet, frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; Vaj për pjekëje (perpos vajit eterik).   

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-thërrime; Buk; Peta 

(toptha) të ferguara; Drithëra; Musli; Produkte nga drithërat e plotë;Brumëra ushqimorë; 

Peta;Brumëra; Zamra te gatëshme me bazë petesh; Sallata nga brumërat; Pica dhe produkte 

nga Picat; Lazanae; Lazanja; Sushi; Bukë; Produkte bukëpjekësish; Përzierje të gatësjme 

për pjekëje; Produkte pastiçërësh dhe biskota; Embëlsira; çokollada; Produkte çokollatash; 

Pralina çokolladash (çokollata të mbushura); Të gjitha produktet e cekura më lartë 

gjithashtu më perdorimin e embëltuesve  artificial; Përzierje të gatëshme për përgaditjen e 

topthave të te gjitha llojeve; Produkte nga brumi të gatëshme për pjekëje, veçanërisht brum 

për toptha, Brum me tharëm, Brum për pjekurina; Produkte bukëpjekësish, përkatësisht 

pluhur për pjekurina; Shkumë [tharëm]; Lustrime për kuleç të embël; Lustrime; Lustrime 

sheqeri; Përgaditje për fortësimin e qumështit të rrahurra; Aroma për embëlsira; 

Grumbuj(gunga) sheqeri; Marcipan; Pasta nga  bajamet; lajthi; Patispanja për pjekje; 

Sheqer nga vanilla dhe sheqer vanile;Shkopa vanile; Nisheste, mjete lidhese për lyres; 

Puding, përzierje për përgaditjen e pudingut; Akullore dhe akullore qumështi; Mjaltë, 

melasë; Aroma për ushqim; Krip; Njelmës [mustardë]; Majonez; Keçap- salc; Tartar lyres; 

Brum [salcë]; Uthull, salcë (melmesë), salca për sallata;Melmesa, ekstrakte melmesash, 

bimë melmesash të thara; Rrikë [shtojca]; Ushqime te gatshme të embëla, posaçërisht orizi 

ne qumësht, Qullë nga griza, krepa, i shtypuri perandorak(lloj embelsire); Ushqime të 

gatëshme  të cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, drithërave te plota, 

brumërat,petat,orizi,buka,dhe/ose produktet e bukëpjekësve ose pastiçërëve; Ushqime me 

ngirje te thella te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, drithërat e plota, brumërat,petat, 

orizi, buka,dhe /ose produktet e bukëpjekësve ose pastiçërve; Zarzavate dietale për nevoja 

jo mjekësore të cilat kryesisht përbehen prej  përgaditjeve nga 

drithërat,brumërat,petat,orizi,buka, dhe/ose produktet e bukëpjekesve ose pastiçërve.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; Bajame të freskëta dhe fruta të arrive të freskëta të të 

gjitha llojeve   

32   Birra dhe përzierje e pijeve më birrë; Ujë mineral, gazuar; Pije jo alkoolike; Lemunata; 

Pije frutash; Lëngje; Lëngje nga përimet; Kafe e ftohët nga frutat; Shurupe dhe preparate 
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tjera për përgaditjen e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave, verë, pije të cilat përbejnë verë dhe verërave me gaz); 

Pije të forta alkoolike (pije); Të gjitha produktet paraprake te cekura më lartë  përpos  

vinjakut; Vinjak I cili I pergjigjet specifikimeve te shenjes se mbrojtur të prejardhjes 

gjeografike "Brandy Italiano"; Liker; Pije të përziera  alkoolike; Kokteje; Aperitiv; 

Përgaditje alkoolike për përgaditjën e pijeve.   

 

 

 

(111)  29094 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/68 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  57180  10/09/2020  TT 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, MK 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e ankandit; shërbimet e reklamimit; shërbimet e sekretarisë;  

funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit për biznesin dhe marketingun;  organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale / promovuese dhe publicitare;  demonstrimi i mallrave; 

shërbimet e agjencisë së import-eksportit; shërbime të shitjeve me shumicë që shfaqin 

automobila; shërbimet e dyqaneve me pakicë që shfaqin automobila; shërbimet e dyqaneve 

me pakicë që përmbajnë pjesë dhe pajisje të automobilave; shërbime të shitjes me shumicë 

që përmbajnë pjesë dhe pajisje të automobilave; marrja me qira e makinave shitëse; 

shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me postë nga 

telekomunikacioni; rregullimin e abonimeve në mediat informative; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e dyqaneve me pakicë që 

shfaqin automobila të përdorur; shërbime të shitjeve me shumicë që shfaqin automobila të 

përdorur; sigurimi i informacionit në fushën e punësimit;  promovimi i shitjeve për të tjerët.   

 

 

 

(111)  29092 

(151)  06/07/2022 

(181)  19/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/69 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  57179  10/09/2020  TT 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, MK 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

(540)   
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Prishtinë/Kosovë 

 
 

 

(511) 12   Skuterë lëvizës; parashutat; traktorë për qëllime bujqësore; veturë robotike; 

kamionë motorikë; motorë elektrikë për vetura motorike; automjetet e transportit 

automatik; makina pa shofer [makina autonome]; dronë civilë;. Autobusët; karrocat e 

invalidëve; amortizues pezullimi për automjete; drejtues elektrik për automjete; veturat 

sportive; furgona te trajnerve; pjesë dhe pajisje për motoçikleta; çikleta motorike; karrocat; 

aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji; automjete për lëvizje nga toka, ajri, uji ose 

hekurudha; automjete tokësore; rripa gome për automjete tokësore; motorët dhe motorët 

(me derivate) për automjete tokësore; frenat për automjetet tokësore; koppllungu për 

automjete tokësore; makina pa shofer;  automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit 

nga korsia për automjetet;  goma automobilistike; pjesët dhe aksesorët për automobila;  

skuterët që operohen në mënyrë elektrike; vetura elektrike;  biçikleta elektrike; karriget me 

rrota elektrike;  traktorë;  skuterë me fuqi hibride;  karriget me rrota   

 

 

 

(111)  29084 

(151)  05/07/2022 

(181)  19/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/70 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  57181  10/09/2020  TT 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime garazhi për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve; rimbushja e baterive dhe 

akumulatorëve; pastrimi;  karikimi (mbushja) i baterisë së automjetit; shërbimet e 

zëvendësimit të baterisë së automjeteve; shërbimet e riparimit të automjeteve; shërbimi i 

mbushjes me gaz hidrogjen për automjete; riparimi ose mirëmbajtja e pjesëve të 

automobilave; pastrimi i automobilave dhe larja e makinave; sigurimi i informacionit në 

lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automobilave; mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve 

motorike; akordimi (rregullimi) i mjeteve motorike;  riparimi i aksesorëve të makinave; 

mirëmbajtja e impiantit elektrik; menaxhimi i baterisë; riparimi i pajisjeve të frenimit; 

mirëmbajtja e automjeteve; dhenia me qira e pajisjeve pastruese.   

 

 

 

(111)  29268 

(151)  04/08/2022 

(181)  20/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/71 

(540)  SAAT 
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(732)  Diamond Quest Ltd OMC Chambers, 

P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands, VG 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepësa, cigare; kuti cigaresh; filtra cigaresh; 

mbajtëse cigaresh; letër cigaresh; letra për cigare; gryka për mbajtëse cigaresh; tuba duhani 

(llulla); cigarllok; puro; tavëllë për duhanpirësit (taketuke); çakmakë (skrepsa) për 

duhanpirësit.   

 

 

 

(111)  29269 

(151)  04/08/2022 

(181)  20/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/72 

(591)      E zezë, e bardh dhe e hirit   

(732)  Adeeb Derawan Sons’ Company (Al 

Marai) Kessweh – Marrana 82 – Damascus 

Country Side – Syria, SY 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, djathë, gjalpë, kos 

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, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sorbeta 

dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, 

bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).   

31   Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturale, hortikulturore 

dhe pyjore; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; 

kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; theker.   

 

 

 

(111)  28988 

(151)  01/06/2022 

(181)  20/01/2031 

(540)  DIVELLA 
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(210)  KS/M/ 2021/73 

(300)  018277819  21/11/2020  EU 

(732)  F.DIVELLA S.P.A.  Largo Domenico 

Divella, 1-70018 Rutigliano (Bari), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Perime, në konzervuara; Perime, të thara; Perime, të ziera; Perime, të 

konzervuara; Fruta të konzervuara; Xhelatinë frutash; Fruta të konzervuara; Ushqim i lehtë 

me bazë-frutash; Fruta të thara; Këpurdsh, të konzervuara; Arra të konzervuara; Qumsht; 

Xhem; Vajëra për ushqim; Vaj ulliri; Vaj ulliri extra i virgjër për ushqim; Perime të 

konzervuara; Patate të skuqura; kafshë gjahu, jot ë gjalla; Domate të konzervuara; Domate 

të qëruara; Domatë të konzervuara; Pure domatesh; Salca; Vezë zogjësh dhe produkte 

vezaësh; Jogurt.”   

30   “Uthull; Sheqer; Ëmbëlsues natyral; Krem ëmbëlsirash; Glazurë dhe mbushës të 

ëmbël; Mjaltë; Tortelini; Salcë paste; Salca për oriz; Zëvendësues kafeje [kafe artificiale 

ose preparate perimesh për përdorim si kafe]; Shpageta; Meze e lehtë e shijshme me bazë 

mielli; Ushqim meze me përmbajtje kryesisht te bukës’ Salcë paste; Salcë për pica; Krypë, 

melmesa, shije dhe erëza; Oriz; Ravioli; Pasta të thata; Pjekurina; Përzierje tortash; Pica; 

Ushqime të përgaditura me përmbajtje [kryesisht] të pastave; Kuskus [bollgur]; Pasta; Pasta 

të thara; Brumë sfoliat; Pasta të freskëta; Pasta; Pasta më përmbajtje të vezëve; Pasta të 

mbushura; Pasta më përmbajtje të mbushjeve; Pasta integrale; Bukë e freskët; Bukë 

integrale; Bukë e thekur; Peksimadhe; Bukë dhe simite; Biskota të përziera; Përzierje mielli 

për përdorim në gatim; Miell I përzier për ushqim; Miell i përzier; Maja buke dhe përbërës 

që lihen’ Brumë pice; Brum pice I gatshmë për pjekje; Peskimadhe; Miell; Farina e pasurur 

[ushqime]; Torte e ngrirë; Biskota çaji; Torte mëngjesi; Simite; Kroasant; Kafe [e pjekur, 

pluhur, grimcuar, apo në pije]; Pije kakao me qumsht; Kakao [e pjekur, pluhur, grimcuar, 

apo në pije]; Biskota bule; Biskota orizi; Biskota [të ëmbla apo të njelmëta]; Biskota; 

Kakao e përgaditur dhe pije me bazë-kakao; Aromatizues për ushqim; Pastika të freskëta; 

Ëmbëlsira me qëndrueshmëri-të gjatë; Copa të vogla buke të thekura (Croûtons); Polentë; 

Pesto [salcë].”       

 

 

 

(111)  30013 

(151)  01/12/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/74 

(591)  Bardhë e zi 

(732)  Eurojet Servis s.r.o. Evropská 136, 

Praha 6, p.c. 160 00, Republike Ceke., CZ 

(740)  Ardian Rexha- Avokat Rr. Lidhja e 

Pejës 177, Prishtinë; 

 
 

(540)   
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(511) 34   Venia në dispozicion e ushqimeve dhe pijev;Akomodim i përkohshëm; shërbime 

rezervimi te strehimiy per udhëtare.   

35   Aktivitete promocionale, duke përfshirë promovimin e shërbimeve të transportit; 

Publicitet; Menaxhim i çështjeve tregtare; Menaxhim i pikave të shitjes me shumice dhe 

pakicë; Shërbime të funksioneve të zyrave.   

39   Transport; Paketim dhe magazinim i mallrave.   

 

 

 

(111)  29290 

(151)  16/08/2022 

(181)  21/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/82 

(591)  E kuqe, e bardhë, hiri,  

  kafe, kafe e ndritshme.  

(732)  Aroma SH.P.K. Llapllasellë, Magj. 

Prishrinë Ferizaj 10500 Graçanicë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra ushqimorë dhe yndyrat ushqimore të përfshira në klasën 29.   

30   Miell dhe prodhime nga mielli; prodhime nga drithërat; prodhime nga misri; miell 

gruri; miell misri; miell elbi; miell thekre; bollgur i përpunuar; miell i zi gruri; miell 

integral gruri; miell tërshëre; miell nga perimet; miell nga semolina; miell soje;  brumë; 

bukë; pasta dhe ëmbëlsira; makarona; petë, produkte brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira 

të bazuara në miell; pica; torta; kekë; tharmë buke; pluhur për pjekurina; tapioka.   
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35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime të zyrave; Shitje me 

shumicë dhe pakicë të miellit dhe  prodhimeve nga mielli, drithërave dhe ëmbëlsirave të 

bëra prej miellit, shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të vajit ushqimor dhe yndyrave 

ushqimore   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish.   

 

 

 

(111)  29129 

(151)  08/07/2022 

(181)  21/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/83 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VAXPRUMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate vaksinash.”   

 

 

 

(111)  29130 

(151)  08/07/2022 

(181)  21/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/84 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  VAXNEUVANCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate vaksinash.”   

 

 

 

(111)  29131 

(151)  08/07/2022 

(181)  21/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/85 

(732)  CERAGEM Co., Ltd. 10, Jeongja 1-

(540)  MASTER V3 
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gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, 

Chungcheongnam-do 31045 

Republic of Korea, KR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   “Aparate masazhesh për përdorim personal, aparate masazhi, aparatët e terapisë 

elektromagnetike me frekuencë të lartë, aparatet e fizioterapisë, aparatura estetike e 

masazhit, makineritë dhe aparatet mjekësore, aparatet dhe instrumentet mjekësore,  aparate 

masazhesh [për qëllime mjekësore], dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore, aparat i terapisë 

elektrike me frekuencë të ulët, pajisjet terapeutike galvanike, aparate për terapi akupresure, 

aparati i vibromasazhit, makinat dhe aparatet e terapisë me valë ultra të shkurtra, makinat 

dhe aparaturat e terapisë ultrasonike, batanije elektrike për qëllime mjekësore,  jastekët 

elektrik për ngrohje për qëllime mjekësore, shtresa elektrike për ngrohje për qëllime 

mjekësore, aparate elektrike masazhesh për përdorim shtëpiak”.  

   

 

 

(111)  29266 

(151)  04/08/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/86 

(732)  TAIZHOU GRANDFAR 

INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

Room 2308, Building B, Junyue 

Mansion,Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang (CN), 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   pompa [makineri]; çezma e rubineta [si pjesë të makinave, motorëve lëvizës ose 

motorëve]; makineri me ajër të kompresuar; makina bujqësore; makineri saldimi elektrike; 

aparate larëse; pompa ajrosëse për akuariume; makina prerëse, vegla që mbahen në dorë, 

por që nuk funksionojnë me fuqine e dorës; dinamo   

8   instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete bujqësore që vihen në punë me dorë; 

mjete për kopshtari, që vihen në punë me dorë; tyrjela [që vihen në punë me dorë]; vegla 

dore, që vihen në punë me dorë; gërshërë; mjete gravure [mjete që vihen në punë me dorë]; 

mjete prerëse [vegla dore]; avullues/vaporizues për insekticide [ spreje që vihen në punë me 

dorë]; vegla tip çelësa englez [vegla që vihen në punë me dorë].   
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9   program kompjuterik, i regjistruar; makina për peshim; masat e aparateve dhe 

instrumenteve të rilevimit; te matjeve dhe survejimit; kabllo elektrikë; çelësa për kycje 

elektrikë; pompa kundër zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; 

instalime për parandalimin e vjedhjeve elektrike; bateri elektrike.   

11   aparate dhe instalime ndriçimi; enë pajisje gatimi elektrike; instalime të furnizimit me 

ujë; instalime për shpërndarjen e ujit; instalime dhe aparate për ventilim [ajer-klimatizim]; 

çezmat dhe aparate e instalime sanitare; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; radiatorë, 

elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike.   

 

 

 

(111)  29267 

(151)  04/08/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/87 

(732)  TAIZHOU GRANDFAR 

INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

Room 2308, Building B, Junyue 

Mansion,Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang (CN), 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   pompa [makineri]; çezma e rubineta [si pjesë të makinave, motorëve lëvizës ose 

motorëve]; makineri me ajër të kompresuar; makina bujqësore; makineri saldimi elektrike; 

aparate larëse; pompa ajrosëse për akuariume; makina prerëse, vegla që mbahen në dorë, 

por që nuk funksionojnë me fuqine e dorës; dinamo   

8   instrumente gërryese [instrumente dore]; mjete bujqësore që vihen në punë me dorë; 

mjete për kopshtari, që vihen në punë me dorë; tyrjela [që vihen në punë me dorë]; vegla 

dore, që vihen në punë me dorë; gërshërë; mjete gravure [mjete që vihen në punë me dorë]; 

mjete prerëse [vegla dore]; avullues/vaporizues për insekticide [ spreje që vihen në punë me 

dorë]; vegla tip çelësa englez [vegla që vihen në punë me dorë].   

9   program kompjuterik, i regjistruar; makina për peshim; masat e aparateve dhe 

instrumenteve të rilevimit; te matjeve dhe survejimit; kabllo elektrikë; çelësa për kycje 

elektrikë; pompa kundër zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; 

instalime për parandalimin e vjedhjeve elektrike; bateri elektrike.   

11   aparate dhe instalime ndriçimi; enë pajisje gatimi elektrike; instalime të furnizimit me 

ujë; instalime për shpërndarjen e ujit; instalime dhe aparate për ventilim [ajer-klimatizim]; 

çezmat dhe aparate e instalime sanitare; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; radiatorë, 

elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike   
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(111)  29471 

(151)  01/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/88 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ALPHEROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29467 

(151)  01/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/89 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BIOZYM-Q10 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

   

 

 

(111)  29474 

(151)  01/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/90 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  BISYN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 
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mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  29484 

(151)  02/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/91 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  KOVITAL SYNERGY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  29487 

(151)  02/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/92 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NEUROCOMPLEX-B 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  29488 

(151)  02/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/93 

(540)  OSTEOFIT 
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(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  29489 

(151)  02/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/94 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PRENALACT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29490 

(151)  02/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/95 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SYNCADOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   
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(111)  29588 

(151)  19/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/96 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SYNERGY 

VITAMINS 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29595 

(151)  19/09/2022 

(181)  22/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/97 

(732)  George Cvetkovski 33 Wilcox St. 

Rochester, NY 14607, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  SYNFOLINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjat; suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë; allçi, 

materiale për fashatim; material për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dezinfektantë; 

preparate për shkatërimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  29373 

(151)  23/08/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/98 

(591)  E bardhë, e zezë  

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb 

R. North Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

(540)   
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, tharmi,  

pluhur për pjekje, byrekë, brumë ëmbëlsirash, ëmbëlsira puff (petë me gjalpë), fletë 

ëmbëlsirash të ngrira, embëlsira filo (petë te holla), embëlsira afatgjate   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime për 

eksport-import dhe shitje me shumicë dhe pakicë në fushën e: miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, tharmi, pluhur per pjekje, byrekë, brumë 

ëmbëlsirash, ëmbëlsira puff (petë me gjalpë), fletë ëmbëlsirash të ngrira, embëlsira filo 

(petë te holla), embëlsira afatgjate.   

 

 

 

(111)  29390 

(151)  25/08/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/99 

(591)  E zezë 

(732)  OLGARLAR SPOR MALZEMELERİ 

TURİZM İLAN REKLAM AJANSLIĞI 

YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. 

No:30 Ulus 34340 Beşiktaş İstanbul 

TÜRKİYE, TR 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përfshirë veshjet e brendshme dhe veshjet e jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), shall (mbulesa trupi), shamia, 

shalle, rripa (veshje). Veshmbathje, këpucë, pantofla, sandale. Mbulesa për koke, kapele, 

kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa koke), kapele për koke.   

35   Reklama, marketing dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 
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panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Funksionet e zyrës; shërbime 

sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me 

qira e makinave për zyre; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

përgjigjja telefonike për abonentët e interesuar. Menaxhimi i biznesit, administrimi i 

biznesit dhe konsulenca e biznesit; kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutimi i 

personelit, vendosja e personelit, pozitat e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime 

të vendosjes së përkohshme të personelit. Shërbime te përbashkëta, për të mirën e të 

tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, përkatësisht lëkure të papunuar ose gjysmë të 

punuar dhe lëkure kafshësh, imitime lëkure, lëkure të trashë, lëkurë të përdorur për 

rreshtime, lëkurë të papunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë kafshësh, imitime lëkure, 

lëkure të fortë, lëkurë të përdorur për astarë, Mallra prej lëkure, imitime prej lëkure ose 

materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, 

kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet [valixhet], 

valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; lidhëse 

nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e kuajve 

për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe veshjet e 

jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), shall 

(mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, sandale, 

mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa koke), 

kapele për koke, duke ju mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me 

anë të media elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.   

 

 

 

(111)  29499 

(151)  09/09/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/100 

(300)  81992  17/11/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 
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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 vishet 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 të 

kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjet elektronike mobile, pajisjet elektronike që mund 

të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 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 tensionit; 

indikatorë tensioni; 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; mallëra 

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; aparate për regjistimin 

dhe riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë; 

zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për automjete 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, labote, stacione ndalëse, dhe 

adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, 

pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, 
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dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë 

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 mënçura, syze të mënçura, 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; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në 

to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; 

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; 

burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma 

vizatimor të animuar; qirinj-vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh 

elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar; qorape 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 kondicionuesit 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 

survejimit të banimeve.”   

42   “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerëve; programim 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 
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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.”   

 

 

 

(111)  29249 

(151)  25/07/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/101 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë Kosovë, 

KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  KORAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre;metali ndërtimor prej metali;konstruksionet e 

transportueshme metalike;materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta;hekurishtet;artikuj të vegjël metali;gypa dhe tuba 

metalikë;kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera;xehet   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumoni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike. Materiale ndërtimore (jo nga metali), material profili nga plastika, dritare dhe 

dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka, 

fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë 

solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume, 

tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafabrikuara, grila dritaresh për 

instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për 

largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse 

dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në 

kombinim me metalin, të përfshira në klasën)   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjaltë, melasa;tharmi, pluhuri për 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

704 

 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesa);erëzat;akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat, bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimi për kafshë   

 

 

 

(111)  29260 

(151)  04/08/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/102 

(732)  Hektor Gjurgjiali Mati 1-Tregtia, 

Blloku 11, hyrja 10, Nr.29, 10000 Prishtinë, 

Kosovë , KS 

(740)  Hektor Gjurgjiali Mati 1-Tregtia, 

Blloku 11, hyrja 10, Nr.29, 10000 Prishtinë, 

Kosovë  

 
 

(540)  grupi 403 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argetim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29041 

(151)  17/06/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/103 

(732)  Stichting BDO Dr. Holtroplaan 27 

5652 XR Eindhoven The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; aplikacione (softuer); aplikacione mobil; publikime 

elektronike.    

 

 

 

(111)  30047 

(151)  08/12/2022 

(181)  26/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/104 

(732)  ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

 Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

(540)     RUFIXALO 
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CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare; 

antikoagulantë 

   

 

 

(111)  29169 

(151)  14/07/2022 

(181)  27/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/105 

(732)  Kellogg Europe Trading Limited 3, 

Dublin Airport Central (DAC),  

Dublin Airport Dublin K67X4X5, IE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  PRINGLES SIZZLN' 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime rostiçeri (snack) me bazë patate dhe perime, skuqje patatesh (crisps), 

patate të skuqura (chips), fruta dhe perime të thata, ushqime rostiçeri me bazë djathi, vajra 

ushqimor, ushqime rostiçeri me arra dhe farëra; përzierje që përmban fruta, arra dhe 

perime, mish të thatë.    

 

 

 

(111)  29417 

(151)  30/08/2022 

(181)  27/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/106 

(300)  30 2020 118 783.8   23/12/2020  DE 

(732)  thyssenkrupp AG ThyssenKrupp Allee 

1 45143 Essen, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   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 
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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 (paije vizuale dhe softuer) 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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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   

 

 

 

(111)  29500 

(151)  09/09/2022 

(181)  28/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/107 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   
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(511) 25   “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë; mbathje për motoristë dhe 

çiklistë; përparëse jo nga letra; shirita për kokë, (veshje); robdeshambër; mbathje për larje; 

kapele për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës; qizme për sport dhe 

këpucë për plazh; kapele (mbathje); shall; rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine 

të lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall 

i madh gëzofi; shall; kaçketë (mbathje për kokë); dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama; 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje); mbulesa 

(veshje); varese; paje per femijet e posalindur (veshje); xhaketa, kravata (mbathje); dorëza 

pa gishta; veshore (mbathje për veshët); thembra të brendshme; pranga; manzheta 

(mbathje); mbulesë mbrojtëse për fustan; mbathje për plazh; xhepa për veshje; llastik për 

qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon; shtrëngues; përparëse, (mbathje); kostume për 

maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak; qizme llastiku; këpucë nga druri; llastik për 

qorape; pallto; këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; 

veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra; kominoshe (mbathje të 

brendshme); bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; 

qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-

qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka për 

këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme (të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”. 

 

 

 

(111)  29494 

(151)  09/09/2022 

(181)  28/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/108 

(732)  GREEN MOTION LIMITED Medina 

House, 334 Silbury Boulevard,  

Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2AE 

United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  GREEN MOTION 
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(511) 39   “Qiradhënie e automjeteve motorike dhe automjeteve tokësore; qiradhënie me 

kontratë dhe lizing të automjeteve motorike dhe automjeteve tokësore; qiradhënie të 

veturave pa vozitës (veturat autonome); qiradhënie të automjeteve motorike pa vozitës dhe 

automjeteve tokësore pa vozitës; qiradhënie me kontratë dhe lizing të automjeteve motorike 

pa vozitës dhe automjeteve tokësore pa vozitës; qiradhënie të pajisjeve dhe aksesorëve të 

automjeteve; ndarje me tjerët të veturës; bashkim me tjerët në një veturë; shërbime shoferi; 

qiradhënie të automjeteve që voziten nga shoferë; shërbime të taksive; shërbime të 

rezervimit të automjeteve dhe transportit.”   

 

 

 

(111)  29328 

(151)  18/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/111 

(591)  E Kaltërt, E Gjelbërt, dhe E Bardhë. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike  dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  29330 

(151)  18/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/112 

(591)  E Kaltërt, e zezë dhe e Bardhë 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa  Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   
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(111)  29337 

(151)  19/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/113 

(591)  E Kaltërt, E Gjelbërt, dhe E Bardhë. 

(732)  Ismet Mustafa  Fshati Gurëz-Ferizaj, 

KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike  dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  29520 

(151)  09/09/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/121 

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina, USA, 27893, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  American Bison 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   “Cigare.”   

 

 

 

(111)  29519 

(151)  09/09/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/122 

(732)  Wind River Tobacco Company, LLC 

4792 Potato House Court Wilson, North 

Carolina, USA, 27893, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 

(540)  Nashville 
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(511) 34   “Cigare.”   

 

 

 

(111)  30032 

(151)  07/12/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/123 

(591)  e kuqe, e gjelbert, e zeze, e hirit, e kaft 

dhe e bardhe 

(732)  “Sach” L.L.C Rr. Luan Haradinaj Nr.1 

Prishtinë, KS 

(740)  Shita&Ibrahimaga L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës.   

39   Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit.   

43   Ushqimi dhe pijet, si dhe sherbime me porosi, pije jo alkoholike, pije nga bylmeti   

 

 

 

(111)  29001 

(151)  15/06/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/124 

(591)  E kaltër e hapur (kodi - C:100 M:0 

Y:0 K:0) E kaltër e mbyllur (kodi -C:100 

M:21.96 Y:0 K:0) E zezë (kodi - C:100 M:0 

Y:0 K:100)  

(732)  Globi - M.I. SH.P.K. Magjistralja 

Gjilan-Ferizaj Km 3, 60000 Gjilan, Kosovë., 

KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. Rr. 

Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 60000 

Gjilan – Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina vegëltore; motorë [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; kopllungje dhe 

rripa transmisioni [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; makina bujqësore të ndryshme nga 

ato që veprojnë me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike që operojnë me para; 

pajisje bujqësore, për gërmim, ndërtim, nxjerrje të vajit dhe gazit, dhe minim; pompa, 

kompresorë dhe flladitës; robotë; gjeneratorë të rrymës; pajisje për lëvizje dhe manovrim; 
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makina dhe vegla makinash për trajtimin e materialeve si dhe për prodhimtari; makina 

shpërndarëse; makina për fshierje, pastrim, larje dhe rrobalarje; makina për mbushje; 

makina ndërtimi; buldozerë; makina printimi; etiketues [makina]; makina për rrobaqepje; 

makina letrash; makina instalimi; prerës [makina]; makina saldimi; makina për industrinë e 

tekstilit; makina për paketim; makina bujqësore   

11   Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.   

19   Materiale ndërtimore (jo nga metali);tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali;monumente jo nga 

metali;materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali;dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh;struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali;katran, zift, bitum dhe 

asfalt;gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale;dru dhe dru artificial;statuja dhe vepra të artit të 

bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; pllaka qeramike 

për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  kabina telefonike 

(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.   

21   Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.   

31   Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 
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ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme   

39   Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.    

40   Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të 

tekstilit, lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim 

fotografik dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe 

pastrim të ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.    

 

 

 

(111)  29069 

(151)  21/06/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/125 

(732)  Globi - M.I. SH.P.K. Magjistralja 

Gjilan-Ferizaj Km 3, 60000 Gjilan, Kosovë., 

KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. Rr. 

Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 60000 

Gjilan – Kosovë 

 
 

(540)  Globi - M.I. 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina vegëltore; motorë [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; kopllungje dhe 

rripa transmisioni [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; makina bujqësore të ndryshme nga 

ato që veprojnë me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike që operojnë me para; 

pajisje bujqësore, për gërmim, ndërtim, nxjerrje të vajit dhe gazit, dhe minim; pompa, 

kompresorë dhe flladitës; robotë; gjeneratorë të rrymës; pajisje për lëvizje dhe manovrim; 

makina dhe vegla makinash për trajtimin e materialeve si dhe për prodhimtari; makina 

shpërndarëse; makina për fshierje, pastrim, larje dhe rrobalarje; makina për mbushje; 

makina ndërtimi; buldozerë; makina printimi; etiketues [makina]; makina për rrobaqepje; 

makina letrash; makina instalimi; prerës [makina]; makina saldimi; makina për industrinë e 

tekstilit; makina për paketim; makina bujqësore   

11   Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

714 

 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.   

19   Materiale ndërtimore (jo nga metali);tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali;monumente jo nga 

metali;materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali;dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh;struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali;katran, zift, bitum dhe 

asfalt;gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale;dru dhe dru artificial;statuja dhe vepra të artit të 

bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; pllaka qeramike 

për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  kabina telefonike 

(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.   

21   Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve   

31   Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.   

39   Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.    

40   Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të 

tekstilit, lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim 

fotografik dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe 
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pastrim të ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.    

 

 

 

(111)  29000 

(151)  15/06/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/126 

(732)  GLOBI SH.P.K. Rr. Idriz Seferi, p.n., 

60000 Gjilan, Kosovë., KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. Rr. 

Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 60000 

Gjilan – Kosovë 

 
 

(540)  Globi Construction 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për 

ndërtimtari; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente 

jo nga metali; materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali; dyer, porta, dritare dhe 

mbulesa dritaresh; struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali; katran, zift, 

bitum dhe asfalt; gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale; dru dhe dru artificial; statuja dhe 

vepra të artit të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; 

pllaka qeramike për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  

kabina telefonike (jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor 

për ndërtim, gur natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej 

dheut), rërë, gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe 

shëndritëse për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej 

metali.   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.   

42   Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 

lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi.   
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(111)  29281 

(151)  05/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/127 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  PUCI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate vitamin.   

28   Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura   

30   Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.   

32   Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.   

 

 

 

(111)  29280 

(151)  05/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/128 

(591)  Ngjyrë e zezë dhe hiri 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate vitamin.   

28   Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura   

30   Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.   

32   Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.   
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(111)  29284 

(151)  05/08/2022 

(181)  29/01/2031 

(210)  KS/M/ 2021/129 

(591)  Ngjyrë e zezë, hiri dhe e bardhë. 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., 

Planinska 15, 10000 Zagreb, 

Republika e Kroacisë, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate vitamin.   

28   Lodra prej pelushi; kukulla; kukulla nuskë; lodra të mbushura.   

30   Torta sfungjer; ëmbëlsira(bombone); dekore ëmbëlsirash për torte; çaj; keksa çaji; petit 

fours (embelsira); çokollatë; mus çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri 

me bazë drithërash; çamçakëz; biskota petit-beurre; loze jo mjekuese; praline; akuj të 

ngrënshëm; akullore; ëmbelsira; sheqerka; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes; biskota.   

32   Ujë mineral dhe i gazuar; pije joalkoolike; pije frutash; lëngje; shurupe dhe preparate 

tjera joalkoolike për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar.   

 

 

 

(111)  29270 

(151)  04/08/2022 

(181)  01/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/130 

(591)  E bardhë, portokalli 

(732)  Dermals SH.P.K. Rr. Agim Ramadani, 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   aparate për trajtimin, mirëmbajtjen, pastrimin e lëkures së fytyrës dhe lëkurës së 

trupit; aparate masazhi estetik; aparate për trajtimin e lëkurës me lazer; aparate për heqjen e 

rudhave në lëkurë; aparat i elektrostimulimit të muskujve; aparate për stimulimin terapeutik 
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të trupit; aparate për tonifikimin e trupit dhe të lëkurës [terapeutike]; Aparate dhe 

instrumente për mikorgërryerjen e lëkurës [skrubin] dhe largimin e puçrave të fytyrës; 

aparate për nxirrjen e lëkurës dhe filtra për rreze ultraviolet për qëllime mjeksore; furça për 

pastrimin e zgavrave të trupit;  gota për hedhje kupash vakumi për muskujt e lëkurën; 

kompresa termoelektrike për lëkurën;  pajisje për implantim te ilaçeve nën lëkurë; paruke; 

veshje kompresive për drejtim dhe dobësim të trupit; pajisje elektro-mjekësore për trajtime 

hollimi; pajisje elektronike për përdorim mjekësor; aparate vibromasazhi; pajisje dhe 

instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy dhe dhëmbë 

artificialë; artikuj ortopedikë; materiale të qepjes së lëkurës së dëmtuar   

44   trajtime bukurie; konsulencë diete; shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi i 

higjinës dhe bukurisë për njerëz ose kafshë; shërbime të bujqësisë, hortikulturës dhe 

pylltarisë.   

 

 

 

(111)  29609 

(151)  19/09/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/131 

(732)  Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. 

Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń , 

Poland, PL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  BELLA PANTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vata higjienike (prodhime sanitare).   

 

 

 

(111)  29598 

(151)  19/09/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/132 

(591)  E kaltër, e kuqe. 

(732)  Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. 

Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń , 

Poland, PL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pelena për një përdorim për persona të papërmbajtur, pelena breke për një 
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përdorim për persona të papërmbajtur, brekë për një përdorim për persona të papërmbajtur, 

vata urologjike, vata urologjike per bura, vata anatomike urologjike per gra.   

10   Mbulesa shtrati (nen shtrat) për persona të papërmbajtur   

 

 

 

(111)  29603 

(151)  19/09/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/133 

(591)  E kaltër, e bardhë. 

(732)  Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. 

Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń, 

Poland, PL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Fill pambuku për qëllime kozmetike, mallra të bëra nga filli i pambukut për 

qëllime kozmetike, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, vata kozmetike, vata 

pambuku, facoleta të lagura me lëngje kozmetike, peceta për heqjen e shminkave (make-

up).    

5   Peshqir sanitar, vata higjienike, tampon të menstruacioneve, peceta për higjenën intime, 

lëngje për higjiene intime, vata urologjike   

 

 

 

(111)  29600 

(151)  19/09/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/134 

(591)  E kaltër,e verdhë, e bardhë. 

(732)  Toruńskie Zakłady Materiałów 

Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. 

Żółkiewskiego 20/26 PL-87-100 Toruń , 

Poland, PL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Fill pambuku për qëllime kozmetike, mallra të bëra nga filli i pambukut për 

qëllime kozmetike, shkopij pambuku për qëllime kozmetike, vata kozmetike, vata 

pambuku.     
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(111)  29599 

(151)  19/09/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/136 

(591)  E zezë, ngjyrë hiri, e kaltër 

(732)  TUNAMAR SHPK Bradashesh Fshati 

Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 

2346, pasuria nr. 428/5/4, Elbasan, Shqiperi 

, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparat matës; instrumente matëse; pajisje matëse; elektrike; peshore; aparat matës 

të saktësisë   

37   Shërbime instalimi;riparime;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve 

kompjuterike;Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;Makineri për zyra dhe 

instalimi i pajisjeve, mirëmbajtja dhe riparimi;Rindërtimin e makinerive që janë konsumuar 

ose pjesërisht të shkatërruara;informacione riparimi.   

42   Kalibrim (matese); testimin e materialeve.   

 

 

 

(111)  29378 

(151)  24/08/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/137 

(732)  Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Curly 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Snack-ushqime (rostiçeri) me bazë patate; ushqime snack me bazë arrash (fruta 

te forta); arra (të përpunuara); kikirikë (të përpunuara).    

30   Snack-ushqime me bazë drithërash; snacks të grurit; snacks të misrit; pretzel snacks.   

 

 

 

(111)  29380 

(151)  24/08/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/138 

(540)   
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(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Shanghai Ramentalk E-Commerce 

Co., Ltd. Room 2153, Building No. 2, Zixing 

Road No. 588, Minhang District, Shanghai, 

China, CN 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 30   Ramen; pasta (brumëra); pasta udon; pasta të menjëhershme udon; ramen 

japonez; pasta orizi; salca [erëza]; salcë me lëng mishi; farat e susamit [erëza]; piccalilli;  

chow-chow [erëza]; Bechamel (salcë e bera nag qumshti yndyra dhe mielli);  oriz i 

menjëhershëm; pasta  të menjëhershme; shpageti.   

35   Reklamim; asistencë për menaxhim biznesi; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; aranzhimi dhe organizimi i promovimeve të tregut për të tjerët; 

marketingu i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i shitjeve për të tjerët;  

marketingu; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; marketingu i synuar; azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të 

dhënave kompjuterike; indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese;  

marrja me qira e makinave shitëse; shërbime me pakicë për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore   

 

 

 

(111)  29379 

(151)  24/08/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/139 

(591)  E gjelbër, e bardhë 

(732)  Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany 

, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Snack-ushqime (rostiçeri) me bazë patate; ushqime snack me bazë arrash (fruta 

te forta); arra (të përpunuara); kikirikë (të përpunuara).    

30   Snack-ushqime me bazë drithërash; snacks të grurit; snacks të misrit; pretzel snacks.   
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(111)  29345 

(151)  19/08/2022 

(181)  02/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/140 

(732)  SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI      

4.Organize Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu 

Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep, TR 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)  MILANGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje nga drithërat; bukë, pasta; sheqer, mjaltë, melasë; tharm, pluhur pjekje; kripë; 

mustardë; uthull, salca (erëza); erëza; akull; Ëmbëlsira, çokollata, biskota, biskota të 

njelmëta, politanka, çokollatë me përbërje qumështi, tarta, ëmbëlsira, çokollata dhe 

ëmbëlsira me karamel. Çamçakëza. Akullore, akuj të ngrënshëm. Ushqim rostiçeri me bazë 

drithërash, kokoshka, tërshërë e grimcuar, patate të skuqura misri, drithëra mëngjesi, gruri i 

përpunuar për konsum njerëzor, elb i  grimcuar për konsum njerëzor, tërshërë e përpunuar 

për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum njerëzor   

 

 

 

(111)  29305 

(151)  17/08/2022 

(181)  03/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/141 

(591)  kaltër, kuqe, bardhë dhe verdhë 

(300)  018292890  18/08/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, gjeodete, fotografike, 

kinematografike dhe optike si dhe aparate dhe instrumente për matje, peshim, snjalizim, 

kontrollim (inspektim), shpëtim dhe aftësim; Aparate, kabllo dhe instrumente për përçimin, 

lidhjen, shpërndarjen, konvertimin, ruajtjen, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë 

elektrike; Pajisje, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; Teknologjia informative dhe 
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pajisje për reprodukimin e regjistrimeve zanore, video regjistrimeve dhe  përmbajtjeve 

multimediale dhe pajisjeve për fotografime; Pajisje për peshim, zbulimin, monitorim dhe 

kontrollim; Pajisje për navigim, udhëzimi, gjurmimi, shënjestrimi dhe hartëzim (punimin e 

hartave); Stacione për mbushje të automjeteve elektrike; Pajisje për mbushje të baterive të 

akumuluesve  të mjeteve  motorike; Stacione për mbushje të automjeteve; Softuere; Softuer 

aplikimi; Drejtues softueri të programeve për pajisje elektronike; Aplikime mobile; 

Aplikime softueri të cilat mund të shkarkohën; Softueri kompjuterik dhe hardueri për 

lidhjen e automjeteve në qarkun elektrik në sistemin e energjisë së stacioneve të karikimit 

elektronik dhe pompave elektrike; Softueri kompjuterik dhe hardueri për menaxhim 

komercial dhe teknik të stacioneve të karikimit elektronik dhe pompave elektrike; Softuere 

për kontrollimin dhe mbikqyrjen e pajisjeve elektrike, mbushëse dhe stacione për mbushje; 

Pajisjet dhe instrumentet për vendndodhjen gjeografike; Pajisje për shënimin e cakut 

[elektrike]; Softuer për GPS sisteme navigimi; Softueri kompjuterik për sisteme për 

pozicionimin global [GPS]; Pajisje për përpunimin e të dhënave; Kompjutera; Pajisje të 

kontrollit të kalimit; Programe kompjuterike për kontrollimin e qasjes dhe hyrjes; Kartela 

për kontrollimin e qasjes [të koduara ose magnetike]; Pajisjet për marrjen, leximin, 

transmetimin, përpunimin, publikim dhe reprodukim të dhënave, zërit, tekstit, sinjalit, tonit 

dhe fotografisë; Bateri elektrike për qarkun e automjteve elektrike; Bateri (Akumulues) për 

automjete elektrike; Aparate dhe instrumente për përçimin, shpërndarjen, transformimin, 

akumulimin, përshtatjën ose menaxhimin e energjisë elektrike; Bateri elektrike për 

automjete; Kabllo elektrike; Transformatorë elektrik; Indikatorë elektrik; kontaktues - 

lidhëse (energji elektrike), Pajisje elektrike; Sandek dhe kuti lidhëse (elektricitet); Pajisjet 

elektrike të kontrollit për menaxhimin e energjisë; Priza (Elektrike); Programe 

kompjuterike për informim, analizim dhe i raportimit të përdorimit të energjisë, efikasitetit 

të energjisë, kursimit të energjisë, analizes së shpenzimeve, për administratë, analizë 

energjetike dhe menaxhim me fatura; Aplikime mobile për informacion, analizim dhe 

raportim të përdorimit të energjisë, efikasitetit të energjisë, kursimit të energjisë, analizimit 

të shpenzimeve, për administratë, analizen energjike dhe menaxhim të faturave; Pajisje dhe 

instrumente matëse, mbikëkyrëse dhe kontrolluese për transport, distribuim të energjisë 

elektrike i furnizimi me energji elektrike; Kuti për shpërndarjen e energjisë; Pajisjet e 

karikimit të energjisë elektrike; Aparate për furnizimin me energji elektrike.   

35   Shërbimet e ndihmës afariste, menaxhimi dhe administrimi; Shërbime  

reklamimi, marketingu dhe publiciteti; Konsultime profesionale afariste; Hulumtimi i 

tregut; Shërbimet e marrëdhenieve me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve 

me qëllim publikimi; Fakturimi; Leximi i njehsorit për qëllime faturimi; Shërbimet e 

faturimit të energjisë; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për përsona të 

tretë; Përgaditja e  faturave; Shërbime administrative lidhur me regjistrimin në internet për 

shfrytëzimin e stacioneve për mbushje elektrike dhe pompa elektrike; Shërbime 

administrative lidhur me dhënien e aksesit në stacionet e karikimit elektronik dhe pompat 

elektrike; Shërbimet e krahasimit të çmimit të energjisë; Monitorimi dhe kontrolli i 

konsumit të energjisë për të tjerët me qëllim të auditimit të faturave; Shërbime të ndihmës 

dhe këshillimit në sektorin e energjisë; Shërbime reklamimi në lidhje me energjinë elektrike 

dhe automjetet elektrike; Këshillime afariste dhe informacion mbi biznesin në lidhje me 

shitjen e automjeteve elektrike.   

36   Shërbime financiare dhe monetare dhe bankare; Shërbimet e sigurimeve; Shërbime 

financiare, posaçërisht shërbime të decentralizuara financiare; Këshillime në lidhje me 
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financimin e projekteve të energjisë, Këshillime financiare në sektorin e energjisë; Sigurimi 

i kartelave dhe tokenëve të parapaguara   

37   Instalacione, ofrimi, administrimi, shërbime të riparimit dhe të mirëmbajtjës; Mbushës, 

stacione për mbushje të energjisë elektrike dhe pompave elektrike për automjete; Shërbime 

të riparimit, shërbime të instalimit dhe mirëmbajtjës së pajisjeve elektrike dhe elektronike, 

pajisje dhe instrumente; Mbushja e baterive të automjeteve; Shërbimet e ndrrimit të 

baterive për automjete motorike; Shërbime të mbushjes së baterive për automjete; Shërbime 

të stacioneve për mbushjen e automjeteve elektrike.    

38   Shërbime telekomunikuese; Telekomunikime përmes internetit për mundësim të 

rezervimi, aktivizimi dhe pagese të shfrytëzimit të stacioneve për mbushje për mbushjen e 

automjeteve elektrike nga ana e përdoruesit; Bartja elektronike e të dhënave lidhur me 

matjen; Bartja dhe distribuimi digjital elektronik dhe elektrik dhe distribuimi i të dhenave, 

sinjalit dhe porosive përmes rrjeteve të të dhënave; Ofrimi i lidhjeve dhe kohës me qera në 

lidhje me rrjetin e të dhënave dhe bazës kompjuterike të të dhënave; Huazimi i kohës së 

qasjes për lidhje me bazën e të dhënave; Ofrimi i lidhjeve telekomunikuese dhe lidhjet në 

bazën e të dhënave, rrjete kompjuterike dhe internet; Transmetimi në distancë i të dhënave 

përmes rrugëve telekomunikuese; Mundësimi i qasjes në bazën e të dhënave; Mundësimi i 

qasjes në uebfaqe të internetit; Ofrimi i qasjes së stacioneve për mbushje elektrike dhe 

pompave elektrike.    

40   Shërbimet e mbushjeve të baterive; Dhënia me qera /lizing/e pajisjeve të karikimit-

mbushjeve; Gjenerimi i energjisë elektrike.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime përkatese të hulumtimit dhe 

koncepcionit; Shërbime të dizajnit; Shërbime të teknologjisë informatike; Testimi, vërtetimi 

dhe kontrolli i cilësisë; Koncepcioni dhe zhvillimi i kompjuterit dhe programeve 

kompjuterike [softueri]; Zhvillimi i softuerit, zhvillimi i softuer arçitekturës, modulit dhe 

lidhjes së vendeve; Programimi i softuerit për menaxhimin e energjisë, shërbime 

këshilluese  lidhur me shpenzimin e energjisë dhe efikasitetit të energjisë; Programimi 

kompjuterik për industrinë energjetike, shërbime inzhinjerie të cilat kanë të bëjnë me 

sistemet e furnizimit me energji elektrike; Dizajni dhe zhvillimi i  softuerit për drejtimin e 

energjisë; Zhvillimi i sistemit të menaxhimit të energjisë; Shërbime keshilluese lidhur me 

shfrytëzimin e energjisë; Shërbime konsulente teknologjike në lëminë e prodhimit dhe 

përdorimit të energjisë; Projektimi dhe zhvillimi i softueit për kontrollim, rregullimi dhe 

monitorimi i sistemeve të energjisë; Ofrimi i informacioneve lidhur me hulumtimet dhe 

studimet e projektet teknike lidhur me përdorimin e energjisë elektrike; Shërbime të 

menaxhimit të projekteve inzhinjerike; Mbikqyrja teknike dhe vlerësimi dhe këshillimi në 

lëminë e matjes së energjisë elektrike; Këshillimi në lëminë e kursimit të energjisë dhe  

efikasitetit të energjisë; Hulumtime dhe analiza në leminë e energjisë; Lëshimi i 

çertifikatave ne lidhje me efikasitetin e energjisë së ndërtesave; Shërbime të analizave 

teknologjike lidhur me nevojat energjike për tjerët; Shërbimet e mbikqyrjes teknike lidhur 

me prodhimin, transferimin dhe distribuimin e energjisë elektrike; Shiqimi dhe kontrollimi 

automatik i njehsorëve dhe matësve të energjisë elektrike; Kontroll i largët i cilësisë për 

tensionin e ngarkesës; Shërbime për krijimin e mjedisit në rrjet, sisteme kompjuterike dhe 

programe kompjuterike në lidhje me pagimin e tarifave të mbushjes-karikimit; Shërbimet e 

menaxhimit të mbështetjes së klientit, përkatësisht informacioni teknik ose shërbimet 

mbështetëse për shkëmbimin e informacionit në situata emergjente ose të veçanta përmes 

telefonit, postës elektronike, Internetit ose mesazheve me tekst; Shërbime këshillimi 
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teknike.   

 

 

 

(111)  29040 

(151)  17/06/2022 

(181)  03/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/142 

(732)  Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp 

Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SCOTCH & SODA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

 

 

 

(111)  29419 

(151)  30/08/2022 

(181)  03/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/143 

(732)  LUKSOR TRADE DOOEL  Blvd 

Jane Sandanski 35/2-13, 1000, Skopje  

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të syzeve    

44   Shërbime optike    

 

 

 

(111)  29028 

(151)  17/06/2022 

(181)  03/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/144 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG   

Podbielskistraße 11  30163 Hannover  

Germany, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  ZOO 
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(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

konservuara; fruta të thata; fruta të gatuara; perime të ngrira; perime të konservuara; perime 

të thata; perime të gatuara; xhelatinë; reçel; komposto; vezë; qumësht; produktet e 

qumështit; vajra ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; 

arra të thata; arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska 

buke); jogurt; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); vafer i 

mbeshtjellur (vafer me formë cilindrike i mbushura, biskota); torte; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina (kek me arra dhe bajame); ëmbëlsira prej sheqeri ; 

sheqerka; marzipan( ëmbëlsira prej kremi me ngjyra te ndryshme) ; produkte ushqimore të 

shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga orizi; produkte 

ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produkte të fryra me përbërje prej  misri; vafer 

(biskota).    

41   Argëtim; aktivitete sportive; aktivitete kulturore.   

 

 

 

(111)  28558 

(151)  02/12/2021 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/146 

(591)  E kuqe e mbyllet, e kuqe e qelet, e 

zezë. 

(732)  Leonora Dobroshi B.I. Kolasinska 

B.B. Mitrovice Veriore, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17 Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), llastik,goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera;lëndët plastike, te presuara te përdorura ne fabrikim;lende plastike 

në formë të shtrydhur për përdorim industrial;materialet për ambalazhim, mbushje dhe 

izolim;gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali. 

19 Materiali ndërtimor (jo metalik);gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim;asfalti, katrani dhe bitumeni;konstruksionet jo metalike të 

transportueshme;monumentet jo metalike. 

35 Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre. 
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(111)  29398 

(151)  25/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/149 

(591)  E kuqe, e zezë  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k,  Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi “Avokat Adelina Isufi 

B.I”  Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; pushkë gjuetie, Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; 

Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të 

blinduara.   

 

 

 

(111)  29372 

(151)  23/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/150 

(732)  AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z 

o.o. Partyzancka 133/15195-200 Pabianice, 

POLAND, PL 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Duopect 
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(511) 5   Preparate dhe artikuj dentarë; Preparate dhe artikuj për kontrollin e dëmtuesve; 

Preparate dhe artikuj higjienik; Preparate dhe artikuj mjekësorë dhe veterinarë; Shtesat 

dietike dhe përgatitjet dietike.   

 

 

 

(111)  29470 

(151)  01/09/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/151 

(591)  Ngjyrë portokallët, e kaltër e mbyllët 

dhe e bardhë 

(732)  Milazim Ademi “Alfa Minerals and 

Alloys” L.L.C.  rr.”Vilson” nr.21, Pejë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.”Sylejman Vuçitërna” 

kompl.Blerti, obj.3, kati 1, nr.3, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshëm dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela joelektrik prej metali të 

zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasaforta   

37   Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimet e 

naftës dhe gazit.   

40   Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve.   

 

 

 

(111)  29282 

(151)  05/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/152 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)  JIMMY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 
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bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

    

 

 

 

(111)  29283 

(151)  05/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/153 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb,  Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)  JIMMY FANTASTIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

     

 

 

 

(111)  29279 

(151)  05/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/154 

(591)  E bardhë 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb,  Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

    

 

 

 

(111)  29278 

(151)  05/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/155 

(591)  E Zezë 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb,  Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije
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(111)  29277 

(151)  05/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/156 

(591)  E bardhë 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb,  Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

    

 

 

(111)  29454 

(151)  31/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/157 

(591)  E zezë 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 
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çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

       

 

 

 

(111)  29397 

(151)  25/08/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/158 

(591)  E bardhë 

(732)  ATLANTIC GRUPA d.d. Miramarska 

23, 10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë kakao për ushqim; shtrëngime qumështi; pije qumështi, mbizotërues 

qumështi; produkte qumështi; qumësht; përhapje me bazë arrë; petka me bazë patate   

30   Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale; Aromatizues kafeje; biskota / torta; 

Bonbonat e bëra nga sheqeri; Petits fours [ëmbëlsira] ¸ Çokollatë; Musa me çokollatë; 

Përhapje çokollate që përmbajnë arra; Dekorime çokollate për torta; Musa për desert 

[ëmbëlsira]; Mbrojtës ëmbëlsire [ngricje]; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëlsirave]; Kakao; Pije 

kakao me qumësht; Karamele [bombone]; Biskota Petit-Beurre; Ëmbëlsira; Biskota me 

bajame; Marzipan; Kek xhenxhefili; Pije çokollate me qumësht; Përhapje me bazë 

çokollatë; Arra të veshura me çokollatë; Krepa; Pije me bazë çokollatë; Pije me bazë kakao; 

Praline; Pastiçeri; Krem karamel; Akullore; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Ëmbëlsira [bombone]; Brumë; Brumë i rrahur për torte; tortë; Waffles; Brumë i ngrirë.   

32   Esenca për prodhimin e pijeve; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Shurupe për pije

    

 

 

(111)  29649 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/159 

(732)  Flamingo Pet Products Limited 

Company Hagelberg 14 

2440 Geel Belgium, BE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   Flamingo 
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(511) 18   Jakë kafshësh shtëpiake; fjongat e kafshëve shtëpiake; Veshje për kafshë;   

Qafore-jaka elektronike për qen; udhëheqes për kafshë shtëpiake; qafore-jaka për kafshë 

shtëpiake të cilët përmbajnë të dhena mjekësore; Shala kuajsh pajisje dhe veshje për kafshë; 

Batanije dhe mbulesa për kafshë; Rripa për kafshë; Çanta për kafshë; Lidhëse - mbajtëse 

për kafshë; Kostume për kafshë; Çanta për ushqim të kafshëve; Qafore për kafshë; 

Udhëheqës për kafshë; Shirita të mosmbajtjes (nevoja fiziologjike) së qenve; Lidhëse nga 

lëkura dhe najlloni për kafshë, posaçërisht ebno zinxhirë të gjatë zvarritës, Litarë me të cilët 

udhëheqësit mund të menaxhojnë pa përdorimin e dorës, litarë për biçikleta dhe vrapim, 

litarë trajnues, litarë të zgjatur dhe litarë ekspozite; Komplete për biçikleta, përkatësisht 

pajisje të lidhura për trajtimin e kafshëve në biçikletë, të cilët janë të përbërë nga ndarës 

dhe zinxhirë, jakë, parzmore, litarë në formë zinxhirësh, jakë në formë zinxhirësh, litarë për 

oborre, litarë të zgjatura, të gjitha për kafshë; Veshje për kafshë, posaçërisht xhempera, 

fustane, funda, kapela, këpucë, pallto për qen; çizme mbrojtëse për qen dhe maca, 

pantolona mbrojtëse për kafshë; Thasë për ushqimin e tharë te kafshëve, të cilët janë 

përfshirë në klasen e 18; çanta dore, çanta belie; çanta për transportimin e kafshëve.   

20   Folet e kafshëve shtëpiake; Furnizime për gjumë për kafshët shtëpiake; Tavolina për 

pastrimin e kafshëve shtëpiake; Kafaze kafshësh për kafshë shtëpiake; Shtëpi për kafshë 

shtëpiake; Jastëk për kafshë; Shtretër portabël për kafshë shtëpiake; Shporta gjumi, jo prej 

metali, për kafshët shtëpiake; Shporta, jo prej metali, për transportimin e kafshëve 

shtëpiake; Kutitë (jo metalike) për identifikimin e kafshëve shtëpiake; Gardhe sigurie, jo 

prej metali, për foshnje, fëmijë dhe kafshë shtëpiake [mobilje]; Shtëpi dhe shtretër 

kafshësh; Transportuesit e kafshëve në formën e kutive; Shenjat e identifikimit të plastikës 

për kafshët; Kushineta për kafshë; Shtëpitë e qenve; Shporta qensh; Jastëk, shtretër, divane 

dhe shtroja për fjetje  për kafshë shtëpiake; Shtretër makinash për kafshë; Dru dhe dërrasa 

gërvishtëse për macet; Gropa dhe tunele prej pelushi, thithëse [agave amerikane] dhe 

pëlhura kafshësh; Shtëpitë e zogjëve; Fole për zogj dhe kafshë të vogla; Shtëpi, ura, tunele, 

kështjella dhe labirinte për kafshët shtëpiake; Shenja paralajmëruese prej druri ose plastike; 

Pasqyra në kafaze për kafshë shtëpiake; Guaska dhe guaska bosh; Emërtues emrash (jo 

metalikë) për ngjitjen në jakë kafshësh; Shtëpitë e zogjëve, jo prej metali; Dyer për qen dhe 

mace prej plastike për përdorim në dyert e shtëpive dhe muret e shtëpive; Kuti transporti 

për kafshë; Kuti për transportin e kafshëve; Kuti plastike për transportimin e grabitqarëve 

dhe zvarranikëve.   

21   WC - ja për kafshë; Ushqyes për kafshë; Koritë uji; Krehër për kafshë; Brusha 

kafshësh; Ushqyes për kafshë që aktivizojnë kafshët; Ushqyes për kafshë të vogla; 

Terrariume shtëpiake për kafshë; Ushqyes jo-mekanik të kafshëve; Enë shtëpiake për 

mbajtjen e ushqimit të kafshëve shtëpiake; Brusha për kafshë shtëpiake, elektrike; Kafaze 

telash për kafshë shtëpiake; Krehër për kafshë shtëpiake; Brusha për kafshë shtëpiake; 

Kontejnerë për ushqim për kafshë shtëpiake; Kafaze për kafshë shtëpiake;Brusha për 

dhëmbë për kafshë shtëpiake; Ushqyes elektrik për kafshët shtëpiake; Lopata për 

mbledhjen e jashtëqitjeve të kafshëve shtëpiake; Tasa për ushqim dhe pije për kafshë 

shtepiake; Lopata për heqjen e jashtëqitjeve të kafshëve shtëpiake; Rezervuarë jo të 

mekanizuar të ujit për kafshë shtëpiake në formë të ujit portabël të kafshëve shtëpiake dhe 

shpërndarësve të lëngjeve; Kontejnerë plastikë - enë për pije për kafshët shtëpiake; 

Kavanoza për ushqime  te embëla për kafshë shtëpiake; Kontejnerë plastikë - ushqyes për 

kafshët shtëpiake; Shufra kafazi; Kontejnerë transporti për kafshë; Shishe për pije per 
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kafshë, vaska, ushqyese të varura dhe shishe të varura për pije  për kafshë, tasa për pije për 

kafshet e vogla; Vaska për ushqimin e kafsheve, enë plastike për qen, maca dhe kafshë të 

vogla; Tasa-kupa për pije dhe ushqim në formë thesi; Brusha dhe krehër nga plastika dhe 

druri për qen, maca dhe kafshë të vogla nga qimet natyrale, metalike ose bronzi, krehra 

bagëtish, doreza për kujdesin e gëzofit; Brusha dhëmbësh për kafshë; Brusha për pastrim 

dhe mjete për pastrim qelqi për akuariume; Tasa-kupa qeramike dhe porcelani për qen, 

mace dhe kafshë të vogla, tasa-kupa prej çeliku qe nuk ndryshket; Kafaza dhe kafaza për 

transport të kafshëve shtëpiake; Kafaze për zogj, brejtës dhe lepuj; Shkallët për kafshë të 

vogla; Tualete katrore për kafshë të vogla; Shkallë druri për zogj dhe kafshë të vogla; 

Vaskë për larje zogjesh; Shufra kafaze; Lugina për ushqim, ushqyes për kafshë; Kurthe 

minjësh; Shufra ecjësh për brejtësit; Kuti me rëre për macet; Akuariume shtëpiake; Muret e 

pasme të akuariumeve (pjesë për akuariume të brendshme); Shenja paralajmëruese prej 

porcelani ose qelqi; Dekorime akuariumi; Kapakë për akuariume të brendshme - dhome; 

Pjatat ushqimore dhe për pije nga plastika për kafshët; Terrariume shtëpiake, vivariume të 

brendshme për kafshë; Zbukurime terrariumi prej argjile dhe druri; Shtëpiza për ushqim në 

natyrë.    

28   Lodra për kafshë; Lodra për kafshë shtëpiake; Lodra nga litari për kafshë; Lodra, lojëra 

dhe gjësende për lojë për kafshë shtëpiake; Imitimi i kockës si lodër për qen; Lodra për 

kafshë, posaçërisht litarë për lojë dhe druri për kapje, lodra për kafshë nga druri, pëlhura, 

lëkura, goma, goma natyrale, vinili e lateksi, posaçërisht topa për lojë; Lodra të buta dhe 

pelushi, lodra plastike, minj të butë dhe pelushi dhe topa të butë për lojë, lodra për zogj, 

posaçërisht pasqyra dhe papagaj plastik, artikuj sportiv për qenj, të cilët janë të përfshirë në 

ketë klasë; Lodra gërvishtëse; Shtylla sllallomi, pengesa dhe rrotulla; Disqe fluturuese; 

Lodra edukative për kafshë; Rrjeta me doreza për akuariume; Lodra prej druri dhe plastike 

për qen, mace, kafshë të vogla dhe zogj; Bori për lojë   

31   Ushqim dhe ushqim kafshësh; Shtresë zhavori për kafshë, shtresë e dheut për maca; 

Përzierje mineralesh për kafshët, nëse nuk janë përfshirë në klasë tjera; Kultivimi i 

kafshëve; Fara të prodhuara për ushqim të kafshëve; Kashtë; Sonë; Shtresa dheu për kafshë; 

Materijale për shtroja dheu për kafshë; Misër për ushqim kafshësh; Misri i përpunuar si 

mbulesë toke; Shtroja dheu për mace dhe shtroja dheu për kafshë të vogla; Shtroja dheu për 

mace; Nënshtresat gërryese për kuti rëre për macet; Shtroja dheu për kafshët (Produkte për 

shtroja dheu për -); Copëza druri për shtratin e kafshëve; shtroja të bëra me silikat të 

kalciumit të hidratuar; Lëvozhgë druri si shtrojë për kafshët; Dhe fuler [argjili] për shtrojë 

për kafshet; Letër si shtrojë për krevate të kafsheve; Celuloza për shtrojë për kafshë; Shtroja 

prej litari për shtretër të kafshëve; Biskota për kafshët; Ushqim i përzier për kafshë; Ushqim 

sintetik; Pije për kafshë shtepiake; Ushqim për kafshë; Fara për ushqimin e kafshëve; 

Ushqim për kafshë i cili përmbanë sanë; Përtypëse ushqyese për kafshë; Të mbjella të 

konservuara për ushqim të kafshëve; Kocka për qen; Qumësht për maca, gurë për bluarje 

dhe gropëzim (ushqim për kafshë), grimësira për kuaj, ushqim për breshka, zogj dhe peshq; 

Grimësira për kafshë; Gjësende për përtypje dhe grimësim për kafshë; Bari për maca; Gurë 

për bluarje dhe gropëzim për zogj; Shtresa shtroje për kafshë shtepiake, në veçanti shtroja 

nga bentoniti dhe silikati; Pije për kafshë shtëpiake; Myshk; Dekorime natyrale dhe 

artistike për terrariume, dhe atë degë, liane (litarë druri për ngjitje), arra kokosi, mbeturina, 

dru mangrove, pemë mopan, rrënjë, bimë; Myshk për terrariume.   
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(111)  29039 

(151)  17/06/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/160 

(591)  zezë, hiri, bardhë, kaltër e ndritëshme 

dhe kaltër e errët 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive 

Suite 100 Wilmington DE 19808-1674  

United States of America, US 

(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 papërpunuar ose i përpunuar; mbështjell duhanin tuaj; duhan 

tubash; produkte duhani; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo 

(puro të holla); çakmakë cigaresh; çakmakë për puro; shkrepsa; artikuj për duhanpirësit; 

letër cigaresh; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve; 

makina të dorës për injeksion të duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produktet e duhanit me qëllim që të ngrohen.   

 

 

 

(111)  29497 

(151)  09/09/2022 

(181)  04/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/162 

(300)  90/099,775  07/08/2020  US 

(732)  Stryten Manufacturing LLC 3700 

Mansell Road, Suite 400  

Alpharetta, Georgia 30022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  STRYTEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Bateri; pjesë të baterive; mbushës të baterive; akumulatorë; furnizim më energji 

elektrike; ruajtje të energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për furnizim të 

energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për furnizim të pandërprerë të energjisë 

elektrike; pajisje, aparate dhe instrumente me energji elektrike; pajisje, aparate dhe 

instrumente për ruajtjen e energjisë elektrike; sisteme të energjisë elektrike; sisteme për 

ruajtjen e energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për rregullimin, kontrollimin 

dhe shpërndarjen e elektricitetit; aparate, pajisje, sisteme dhe instrumente për 

grumbullimin, rregullimin, kontrollimin dhe shpërndarjen e energjisë solare; sisteme 

fotovoltaike, aparate, pajisje, sisteme dhe instrumente; elektronikë e energjisë në formë të 
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invertorëve dhe kontrolluesve të mbushjes; ruajtje e baterisë e ofruar si një sistem i vetëm; 

celula karburanti; stacione për mbushje elektrike; stacione të energjisë elektrike; 

gjeneratorë të enegjisë elektrike që operojnë me bateri.” 

   

 

 

(111)  29615 

(151)  21/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/167 

(591)  E verdhë, e zezë. 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.   

 

 

 

(111)  29616 

(151)  22/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/168 

(591)  Ngjyrë kafe, e verdhë, e kuqe, e 

gjelbër, e zezë, e bardhë. 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës   
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(111)  29617 

(151)  22/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/169 

(591)  E gjelbër, e verdhë, e zezë, e kuqe, e 

bardhë, ngjyrë kafe. 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.   

 

 

 

(111)  29618 

(151)  22/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/170 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e verdhë, e zezë, e 

bardhë, ngjyrë kafe. 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 
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(111)  29619 

(151)  22/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/171 

(591)  E verdhë, e kuqe, e gjelbër, e zezë, e 

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalle. 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit, zgarës; flipse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 

  

 

 

 

(111)  29516 

(151)  09/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/174 

(732)  Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6, 

52078 Aachen, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  VIMOVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate dhe substanca farmaceutike.”   
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(111)  29517 

(151)  09/09/2022 

(181)  05/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/175 

(732)  Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG 

Johanneswerkstraße 34-36 

33611 Bielefeld, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  HYBRID 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Artikuj toaleti; Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit ndaj bukurisë; 

Kozmetikë për përdorim në flokë; Shampon; Ngjyra për flokë; Llosion për flokë; Tonik për 

flokë; Lëng për flokë; Zbutës për flokë; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga dielli; 

Preparate për mbrojtjen e lëkurës së kokës nga dielli.”   

5   “Preparate medicinale dhe veterinare; Shtojca dietale dhe preparate dietale; Ilace 

farmaceutike dhe natyrale; Preparate medicinale për përkujdesje të flokëve; Llosione 

kapilare (Medicinale); Llosione medicinale për flokë; Preparate medicinale për rritjen e 

flokëve; Preparate për mbrojtjen e kokës nga dielli për qëllime farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29720 

(151)  27/09/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/176 

(591)  Zezë, bardhë , verdhë 

(732)  Ballkan Special Sheshi Agim Hajrizi, 

49 Mitrovicë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Hyra Dibra  Kosovo Consulting 

Company SH.P.K. Muharrem Fejza 340,  

Royal H F/9, 10000 Prishtina, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej 

melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli 

për ftohje   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  
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(111)  29344 

(151)  19/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/178 

(732)  Europancolor SH.P.K Lagja Arbanë -

Magj. Prizren-Gjakovë, Prizren, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

 Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)  SAMET 

 
 

     

 
 

 

(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.   

20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

741 

 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

 

 

 

(111)  29341 

(151)  19/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/179 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Europancolor SH.P.K Lagja Arbanë -

Magj. Prizren-Gjakovë, Prizren, KS 

(740)  Florin Lata Avokat Florin Lata 

 Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 
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tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

 

 

 

(111)  29437 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/180 

(591)  E verdhë, e kuqe, e artë, e portokalltë, 

e bardhë, e zezë, e gjelbër 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë   

 

 

 

(111)  29438 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/181 

(591)  E verdhë, e verdhë e hapur, e kuqe, e 

artë, e portokalltë, e bardhë, e zezë, e gjelbër 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 

(540)   
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(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   

 

 

 

(111)  29439 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/182 

(591)  E gjelber, e gjelbër e mbyllur, e 

gjelbër shumë e hapur, e verdhë, e kuqe, e 

zezë, e bardhë  

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   

 

 

 

(111)  29440 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/183 

(591)  E kaftë, e kaftë e hapur, krem (bezhë), 

e kuqe, e verdhë, e zezë, e gjelbër, e bardhë 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

(540)   
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Vushtrri 

 
 

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 

 

 

 

 

(111)  29441 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/184 

(591)  Rozë, rozë e ndritshme, e kuqe, e zezë, 

e verdhë, e bardhë, e gjelbër 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   

 

 

 

(111)  29442 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/185 

(591)  E kaltër, e kaltër e hapur, e kuqe, e 

kuqe e hapur, e zezë, e verdhë, e bardhë, 

gjelbër, e vjollcë 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

(540)   
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“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   

 

 

 

(111)  29443 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/186 

(591)  E kuqe, e kuqe e hapur, e kuqe e 

mbyllur, e zezë, e verdhë, e bardhë, e gjelbër, 

e portokalltë 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   
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(111)  29444 

(151)  31/08/2022 

(181)  08/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/187 

(591)  E gjelbër, e gjelbër e hapur, e kuqe, e 

verdhë, e zezë, e bardhë 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 

   

 

 

(111)  29445 

(151)  31/08/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/188 

(591)  E kaftë, e kaftë shumë e hapur, e kuqe, 

e verdhë, e zezë, e bardhë, e portokalltë, e 

artë 

(732)  EMONA SH.P.K. export-import Rr. 

“Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri 

42 000, Vushtrri, Kosovë, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Studime e Poshtme, 

Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera;zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë. 
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(111)  30071 

(151)  12/12/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/189 

(591)  E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(732)  Vidasus sh.p.k  Nivokaz, p.n, 

Gjakovë, KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.    

33   Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  30072 

(151)  12/12/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/190 

(591)  E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(732)  Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije   

33   Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   
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(111)  30073 

(151)  12/12/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/192 

(591)  E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(732)  Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.    

33   Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  30074 

(151)  12/12/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/193 

(591)  E bardhë, e zezë, e portokalltë 

(732)  Vidasus sh.p.k Nivokaz, p.n, Gjakovë, 

KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

 Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera joalkoolike për të bërë pije.    

33   Pije alkoolike, përveç birrave; përgatitje alkoolike për prodhimin e pijeve.    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  29515 

(151)  09/09/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/194 

(591)   E verdhe dhe e kaftë 

(732)  Mars, Incorporated 6885 Elm Street 

McLean, VA 22101, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   “Ëmbëlsira me çokollatë; ëmbëlsira me sheqer; çokollatë; karamele; ëmbëlsira; 

gjëra të ëmbëla; kafe; çaj; kakao; sheqer; drithëra dhe preparate drithërash; ushqim i lehtë 

me bazë drithërash; shufra me drithëra dhe shifra energjik; biskota; torte; pasta; ëmbëlsira; 

biskota; karamele; muesli; pije me bazë-kakao; vafer të ngrënshëm; akull i ngrënshëm; 

akullore; jogurt i ngrirë; akull (natyral apo artificial); pluhur për akullore; ëmbëlsira të 

ngrira; mus çokollate; sherbet; aromatizues për pije, ndryshe nga vajërat esenciale; 

aromatizues për ushqim ndryshe nga vajërat esenciale; fruta të mbështjellur me çokollatë; 

arra të mbuluara me çokollatë; ushqim i lehtë me bazë drithërash; granola; ushqim i lehtë 

me bazë granola në formë shkopinjësh; çokollatë për lyerje; kakao për lyerje; salcë me 

çokollatë; preparate për ngurtësimin e kremit të rrahur; shurup çokollate; shurup për 

mbushje; miell.” 

 

 

 

(111)  29038 

(151)  17/06/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/195 

(591)  Gjelbër, verdhë, kuqe, kaltër, bardhë, 

zezë 

(732)  Ehrmann SE A.-Ehrmann-Straße 2, 

87770 Oberschönegg, 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   Qumësht dhe produkte qumështi; Përfshirë produktet e qumështit të thartë; 

Përgatitje nga jogurti; Produktet e qumshtit kefir; Produkte të lëngshme të qumështit; 

Produkte llallë; Produkte kumësht për ushqim; Pije me një përqindje dominuese të 
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qumështit dhe produkteve të qumështit; Produktet e qumështit me fruta; Produkte të 

qumështit të thartuar natyral ose me aromë; Produkte të qumështit të fermentuar me një 

përmbajtje dominuese të qumështit; Produkte pluhur qumështi për ushqim; Përgatitjet e 

djathit të lopës; Produkte qumështi gjysëm yndyre; Krem kosi; Gjalpë; Produkte djathi; 

Yndyrna, të ngrënshme; Deserte dhe grimtësira, të përbëra kryesisht nga qumështi dhe / ose 

kosi dhe / ose kremi dhe / ose djathi i gjizës dhe / ose produktet e qumështit, dhe duke 

përdorur mjete lidhëse me bazë niseshteje; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura dhe me 

shtimin e frutave, perimeve, bimëve, erëzave, drithërave, lëngjeve përkatësisht ekstrakteve 

të ekstrakteve dhe aromatizuesve të lartpërmendur; Të gjitha mallrat e lartpërmendura si 

produkte të gatshme të freskëta ose produkte të gatshme afatgjate.   

30   Puding; Ushqim në përmbajtjen e pudingut; Deserte dhe grimtësira, të  

përbërë kryesisht nga përgatitje drithërash dhe që përmbajnë llallë, qumësht, gjizë, jogurt, 

fruta, lëngje ose ekstrakte të aditivëve dhe aromatizuesve të lartpërmendur dhe duke 

përdorur mjete lidhëse me bazë niseshteje, të gjitha mallrat e lartpërmendura si produkte të 

gatshme të freskëta ose produkte të gatshme afatgjate; Akullore dhe akullore me qumësht; 

Akullore e përbërë kryesisht nga jogurt, akullore, sorbet/e lengshme (akullore), kos të 

ngrirë (akullore), akullore e papërpunuar me aromë; Salcat, përfshirë salcat e sallatës.   

36   Pije prej kumësht; Pije joalkoolike me një përmbajtje të ulët të produkteve të qumështit 

të fermentuar; Pije joalkoolike; Përbërës për përgatitjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  29064 

(151)  17/06/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/196 

(591)  zezë, bardhë, hirit 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l Via Nicolodi 

28/A 57121 Livorno (LI), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa ushqimore; Substancat dietike për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  28900 

(151)  08/04/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/197 

(540)   
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(591)  E kaltër,  bardhë 

(732)  A DISTRIBUTION SH.P.K. Rr. Agim 

Qela,Kalabri, Prishtinë, Kosovë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfumeri, vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për flokë; peceta 

të para-ngopura të letrës dhe / ose celulozës me deodorant dhe parfume; shami kozmetike 

për kujdesin e lëkures (të përfshira në këtë klasë); peceta të lagura (të përfshira në këtë 

klasë); lecka të paralagura për pastrim, skrub, heqje te njollave, makeup-it (të përfshira në 

këtë klasë).   

5   Pelena për kontrollimin dhe mirembajtjen e kryerjes se nevojave fiziologjike; shtresa 

(higjenike) per kete qellim; Peceta sanitare (prej letre); peshqirë sanitare, brekë sanitare; 

pelena në formë brekëve, pelena për të rritur nga letra dhe celuloza, pelena me hapje për 

vendosje mes këmbëve për bebe dhe për të rritur   

16   Letra; peshqirë e shtresa mbrojtese prej ujit e lageshtise te gjitha prej letrave te 

perpunuara per kete qellim   

 

 

 

(111)  29029 

(151)  17/06/2022 

(181)  09/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/198 

(732)  PIAGGIO & C. S.P.A. VIALE 

RINALDO PIAGGIO 25 

56025 PONTEDERA, PISA  

ITALY, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MYMOOVER 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete me dy- rrota, tri- rrota dhe katër- rrota; skuterë me energji elektrike; 

skuterë shtyrje elektrike [automjete]; trupa (konstruksioni) për automjete; frenat për 

automjete; kapakë rezervuari i automjeteve tokësore  me gaz; rrjeta bagazhi për automjete; 

mbulesa të ulëseve për automjete; susta për absorbimin goditjeve  për automjete; 

amortizues për  pezullimin e goditjeve për automjete; shasi automjetesh; ulëse e 

automjeteve; goma pneumatike; shtresa të jashtme për goma pneumatike; pajisje jo- 

rrëshqitëse për gomat e automjeteve; arna ngjitë për riparimin e brendshëm të tubave  të 

gomave; pompa ajri për biçikleta dhe motoçikleta; pajime për riparimin e tubave të 

brendshëm, përkatësisht, arna për riparimin e gomave; rima për rrotat e automjeteve; valvul 

për gomat e automjeteve; çanta ajri në natyrën e pajisjeve të sigurisë për automobila; 

çakmakë (shkrepëse) elektrik i cigareve për automjete tokësore; pajisje kundër-vjedhjes për 
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automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; buri për automjete; ulëse sigurie e 

fëmijëve për automjete; zile e biçikletave; trupa  për biçikleta dhe motoçikleta si pjesë e 

biçikletave dhe motoçikletave; mbrojtëse e baltës; sinjalizuesit e drejtimit për automjetet; 

korniza për biçikleta dhe motoçikleta; transportues bagazhit për automjete; pedale për 

biçikleta dhe motoçikleta; pasqyra për shikim prapa; mbulesa shale për biçikleta dhe 

motoçikleta; çanta për shalë të përshtatura për biçikleta dhe motoçikleta; shalë për biçikleta 

dhe motoçikleta; motorë për automjete tokësore; motorë elektrikë për automjete tokësore; 

çanta të përshtatura posaçërisht për motoçikleta, përkatësisht çanta te përshtatura për 

rezervuar, çanta mbështetëse ankoruese (bar sissy), çanta tail (çanta për vendosje prapa), 

çanta anësore prej materialeve të forta, këllëfë (kutia) për vendosje sipër.   

 

 

 

(111)  29777 

(151)  29/09/2022 

(181)  10/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/201 

(591)  E Zezë    

(732)  Berat Brestovci EXPRESS POSTA 

L.L.C Rr. Trshevina, Uglar, Graçanicë, 

Kosovë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  Express Posta 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një tjetër, si dhe 

shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave. 

transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike; sigurimi i aksesit të përdoruesit në 

rrjetet globale kompjuterike; radioja dhe transmetimi televiziv; transmetimi i videos sipas 

kërkesës; sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet; shërbimet e 

telefonit dhe postës zanore; shërbime telekonferencë dhe video konferencë   

39   Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre. 

Veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;pjesa 

kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për shembull, 

shoferi dhe pilotimi;shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe 

udhëtimet, për shembull, qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e 

kontejnerëve të magazinimit;veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve 

dhe dokeve, dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;paketimi, 

mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;plotësimi i makinave 

shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;shërbime për sigurimin e informacionit në 

lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si 

dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me tarifat, oraret dhe metodat e 

transportit;inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;shpërndarja e 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

753 

 

energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.   

 

 

 

(111)  29608 

(151)  19/09/2022 

(181)  10/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/206 

(300)  z-202070787  14/08/2020  SI 

(732)  Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana  

Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, 

SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  NLB Bank&Go 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Shërbime bankare dhe financiare; bankieri; bankieri private; shërbime të 

bankierisë elektronike; telebankeri; lizinë të patundshmërive; lizinë operative të 

patundshmërive; financim i blerjes me qera; aranxhim i financave për lizinë; huadhënie, 

kredi,  dhe shërbime të finacimit të qerasë; kredi për blerje qeraje; ndërmjetësim i 

marëveshjeve për qera; ndërmjetësim i qerasë për qera të pronës komerciale; lizinë e pronës 

së patundshme; sigurimi i fondeve për blerje me qira dhe qira; sigurim i informacioneve 

lidhur me lizinin dhe qeranë për patundshmëri; marje me qera të pasurive të patundshme; 

shërbime të dhënie së tokës me qera; qeradhënie ose marje me qera të ndërtesave; 

qeradhënie të zyrave (patundshme); agjenci brokeri për qeradhënie ose qeramarje të tokës; 

qeradhënie të patundshmërive; qeradhënie dhe qeramarje e godinave; aranzhim i 

marëveshjeve për qeradhënie dhe qeramarje për patundshmëritë; qeradhënie dhe qeramarje 

e tokës; qeradhënie dhe qeramarje e apratamenteve; qeradhënie dhe qeramarje e shtëpive; 

adminstrimim të qështjeve financiare; financim dhe shërbime financimi; shërbime 

financiare; brokeri; kuota burse; shërbime monetare; udhëheqje e transkacioneve finaciare; 

qështje monetare; kontrollimi i shënimeve bankare; marje depozi; shërbime të ruatjes se 

depozitave me vlerë; ofim i mundësisë për rsigurimin e lehtësirave për depozita; kujdestari; 

transaksione dhe transfere finasiare, dhe shërbime pagesash; kujdestari financiare, 

posaçërisht menaxhim financiar; planifikim dhe menaxhim financiar; menaxh pasurie; 

administrim besimit; menaxhim i aseteve finaciare; shërbime investimi në kompani 

investuese, fonde reciproke, kompani pensionesh dhe fonde pensionesh në tregjet e kapitalit 

të brendshëm dhe te jashtëm; konsulta investimesh; investime kapitale; shërbime të 

kursimeve bankare; faktorizimi, pastrimit financiar; analizë finansiare; shërbime të 

pagesave administartive; transvere elektronike të fondeve; menaxhim financiar të 

kompanive; menaxhim i asteve individuale; informin, të dhëna dhe shërbime konsultash në 

lëmin e finacave dhe bankerisë; shërbime brokeri për aranxhim të financave me institucion 

të tjera financiare; shërbime financiare brokeri; verifikim i kartelave kreditore; transkacione 

elektronike të kartelave kreditore; shërbime financiare që operojne me kartela; shërbime të 

kartelave kreditore dhe të kartelave pagesore; procesuim i pagesave të kartelave kreditore; 

procesuim i pagesave të debit kartelave; shërbime financiare lidhur me lëshimin e kartelave 

bankare dhe debit kartelave; shërbime të transfertave të parave duke përdorur kartela 

elektronike, shërbime këshilluese për kartela kreditore; sigurim i informacioneve lidhur me 
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transkacionet e kartelave kreditore; shërbime të tregtimit dhe këmbimit valutor; shërbime 

këshilluese për këmbime të jashtme valutore; këmbim virtual valutor; sigurim i këmbimeve 

të listave valutore; sigurim i informacioneve lidhur me transkacionet e jashtme; sigurim i 

informatave financiare; procesuim të informatve finaciare; përgatitje të informatave 

investuese; shërbime informatash lidhur me financat; shërbime informatash lidhur me 

bankerinë; sigurim i informatave për llogarinë bankare nëpërmjet telefonit;  shërbime të 

informateve për llogarinë bankare; shërbime të informatave të kompjuterizuara lidhur me 

çështje bankare; konsulta pensionesh; shërbime të këshillave financiare lidhur me planet e 

pensionimit; menaxhim investimeve të fondeve pesnionale; shërbime të administrimit të 

fondeve pesionale; shërbime të kthimit të borxheve dhe faktorizimit; aranxhim i sigurimit të 

financave; lidhje dorzani (garanci); shërbime të vlersimit të kredisë; evaulim i vlerës së 

kredisë së kompanive dhe personave privat; shërbime garancie; shërbime të tregtimit të 

letrave me vlerë dhe mallrave; shërbime të sigurimit të depozitave; menaxhim i letrave me 

vlerë; këshillim për shitjen dhe blerjen e letrave me vlerë; sigurim i informacioneve për 

tregun e aksioneve; shërbime informimi për letrat me vlerë; blerje dhe lëshim i çeqeve të 

udhëtimit dhe letrave kreditore; lëshimi i tokenit me vlerë si shpërblim për besnikërinë e 

konsumatorit; blerje e çeqeve dhe kambialeve; verifikim i çeqeve; tregtim të derivateve 

financiare; vlerësime të nënshkrimit të sigurimeve dhe vlerësime të rrezikut për qëllime 

sigurimi; sigurim ndërmjetësimi; administrim i planeve të siguracionit; informata sigurimi 

dhe finaciare  dhe shërbime konsultas; shërbime informatash lidhur me siguracionet; 

risigurime; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e pronës dhe paisjeve; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin nga aksidentet; shërbime konusltash 

dhe brokeri lidhur me sigurimin e jetës; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me 

sigurimin e automjeteve; shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin shëndetsor; 

shërbime konusltash dhe brokeri lidhur me sigurimin e udhëtimeve; garanci e sigurimeve; 

shërbime sigurimi lidhur me kartelat kreditore; shërbime sigurimi lidhur me huatë; 

shërbime sigurimi lidhur me mbrojtjen e hipotekave; hetime siguracioni; administrim i 

çështjeve financiare lidhur me patundshmërinë; shërbime për regjistrimin e të drejtës së 

pronës në regjistrin e tokës, që nuk përfshihet në klasat tjera; agjenci shtëpisë; ndarje e 

kohes për patundshmëri; shërbime të zyrave për akomodim (apartementeve); shërbime të 

dorzanit për patundshmëri; planifikim financiar të patundshmërinë; financim të projekteve 

zhvillimore të patundshmërisë; mbledhje e qerave; biro akomodimi (prona të patundshme); 

çështje të patundshmërive; brokerim i patundshmërive; konsulta patundshmërie; sigurim i 

informatave lidhur me pronën (patundshmërinë); asisitencë  lidhur me përvetësimin dhe 

interesat financiare të patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me vlerat e 

patundshmërive; shërbime këshilluese lidhur me pronësinë e patundshmërive; konsulta në 

blerjen e patundshmërive; shërbime në menaxhimin e afateve kohore për pronën; 

menaxhim i pronës; qeramarje të patundshmërive; menaxhim të pronave komerciale; 

aranxhim i sigurimit të financave për operacionet ndërtimore; kreditim kundër sigurimeve; 

aranxhim financiar për projekte sportive, kulturore dhe zbavitëse; shëbime lëmoshe 

(bëmirsie) në lëmin e donacioneve monetare; sponzorim financiar; sponzorim financiar për 

ngajrje kulturore; araxhim i aktiviteteve bëmirëse për mbledhjen e fondeve; shërbime të 

fondit dashamirës; financim turme; mbledhje e fondeve të bëmirsisë në kuptim të ngajrjeve 

zbavitëse; vlerësim stolish; vlerësim patundshmërie; vlerësim antikvitetesh; vlersim arti; 

vlerësim i metaleve të çmuara; vlerësim i gurëve të çmuar; vlersim i automjeteve dhe 

anijeve; vlersim të patundshmërive; vlersim numizmatik; sigurim i informacioneve, 
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konsultave dhe këshillave në lëmin e vlersimit financiar; shërbime vlersimi për çëllime 

fiskale; shërbime të vlerësimit të pronës për çëllime fiskale, shërbime të vlesimit të pronës 

intelektuale; shërbime konsultuese për taksat (jo për kontabilitet); qeradhënie dhe qeramarje 

të hapsirave për duqanet me pakicë; qeradhënie dhe qeramarje të paisjeve të brendshme për 

shitore; të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listura në klasën 36, të parashikuara edhe 

në njësitë/degët e bankave mobile   

38   Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbimet e telekomunikimit të lidhura me 

sisteme sinjalizimi dhe/ose mallra elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshirë shërbimet telekomukative nëpërmjet 

terminale kompjuterike, telefonave, telefonave portabël, postës elektronike, faksit, 

telegrafit, teleksit; shërbimeve të radio thirjeve (paging) dhe transmetimeve nëpërmjet 

kabllovikut; ndihmësa transmetimi të kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i 

të dhënave, dokumenteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit telekomunikativ dhe 

elektronik kompjuterik; shërbime që mund të jepen nëpërmjet një rrjeti të integruar dixhital 

telefonik, posaqërisht do me thënë transmetim i fjalëve të folura, imazheve, teksteve dhe të 

dhënave; komunikime via telefonave celular ose linjave fikse; informata lidhur me 

shërbimet telekomunikuese; dhënie me qira të pajisjeve për telekomunikim; transmetim 

satelitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; sigurim i qasjes në aplikime ne 

lëmin e e bankerise mobile dhe pagesave me kartela pagesore për telefona te mençur 

(celular), tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile për komunikim; sigurim i qasjes te 

aplikacionet në lëmin e bankerisë mobile dhe shërbime financiare për telefone të mençur 

(mobil), tabletëve elektronik ose paisjeve tjera për komunikim; shërbime të transmetimit të 

dhënave e informatave në bankeri dhe shërbime qeradhënie  dhe transkacioneve nëpërmjet 

telefonit dhe SMS mesazheve; shërbime të transmetimit të të dhënave të informatave në 

shërbimet bankerike dhe transkacioneve nëpërmjet aplikacioneve në fushën e bankerisë 

mobile për telefon të  mençur, tablet elektronik ose paisje tjera komunikimi; qeradhënie e 

paisjeve të telekomunikimit.   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore; informacione 

për zbavitje; informata për arsimim; arsimim dhe mësimdhënije në lëmin e bankierisë; 

shërbime klubesh (argëtim ose arsimim); sigurimi i botimeve elektronike on-line, të pa 

shkarkueshme; publikim i librave; produksion i shfaqjeve; rezervimi i vendeve për ngjarje 

arsimore, sportive dhe kulturore; publikimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare; 

orbganizim dhe drejtimi i kollokiumeve, konferencave, kongreseve, punëtorive, 

seminareve, simpoziumeve; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike; organizimi i shfaqjeve (shërbimeve 

impresario).   

42   Qeradhënje të kompjuterëve; shërbime të programimit kompjuterik; zhvillimi i ueb 

aplikacioneve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të 

tjera për komunikimit; zhvillimi i aplikacioneve për shërbime bankare mobile për telefonë 

të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për komunikimit; zhvillimi i aplikacioneve 

dhe softuerit për relizimin e transaksioneve me kartela pagesore nëpërmjet telefonave të 

mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për komunikimit; shërbime të mirëmbajtjes 

për aplikacione për shërbime bankare mobile dhe shërbime të mbështetjes së klientit; 

shërbime të mirëmbajtjes për aplikacionet për efektivizimin e transaksioneve të kartelës 

pagesore nëpërmjet telefonave të mençur, tabletë elektronikë ose pajisje të tjera për 

komunikimit; shërbime të mirëmbajtjes dhe mbështetjes së klientit; programimi i 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

756 

 

animacioneve kompjuterike; shërbimet të një dizajnuesi të arteve grafike, dizajni industrial; 

krijimin dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i të dhënave dhe programeve 

kompjuterikë (përveç konvertimit fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga 

media fizike në elektronike; realizim i studimeve të projekteve teknike; planifikimi i 

sistemeve kompjuterike; zhvillimi, këshillimi dhe dizenjimi i softuerëve kompjuterikë dhe 

sistemeve të informacionit; marrja me qira e kohës së qasjes në bazën e të dhënave 

kompjuterike; dizenjimi, krijimi, pritja (hostim) dhe mirëmbajtja e rrjeteve kompjuterike, 

që përmbajnë materiale kërkimore dhe referuese në fushat e menaxhimit, financave, 

operacioneve bankare dhe lajmeve; marrja me qira e programeve kompjuterikë; rikuperimi 

i të dhënave kompjuterike; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; analiza e sistemeve 

kompjuterike; konsulta kompjuterike; kërkime shkencore dhe industriale; kërkime teknike 

për të tjerët në lëmin e kompjuterëve, pajisjeve kompjuterike, aksesorëve dhe pajisjeve 

telekomunikuese; menaxhimi teknik i bazave të të dhënave; testimi i mallrave; kërkimi dhe 

zhvillimi; monitorimin dhe projekte zhvillimoree, të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet 

telekomunikuese dhe transferimin elektronik të të dhënave; dizajnimin dhe zhvillimin e 

programeve kompjuterikë dhe bazave të të dhënave; konsulencë teknologjike, që nuk 

përfshihet në klasat e tjera.   

 

 

 

(111)  29402 

(151)  25/08/2022 

(181)  10/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/207 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 
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(111)  29362 

(151)  22/08/2022 

(181)  10/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/208 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Laufenn S FIT EQ 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.   

 

 

 

(111)  29157 

(151)  13/07/2022 

(181)  11/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/209 

(732)  Immunomedics, Inc. (a Delaware 

corporation) 300 American Road, 

Morris Plains, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  TRODELVY 
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(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29629 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/210 

(732)  Dr Irena Eris Spółka Akcyjna  Armii 

Krajowej 12, Piaseczno, 05-500, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PHARMACERIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; kremra për fytyrë dhe trup; emulsione fytyre dhe trupi; losione për 

fytyrë dhe trup; xhel për fytyrë dhe trup; shkume për fytyrë dhe trup; pastrues për fytyrë 

dhe trup; vajra për fytyrë dhe trup; vajra dhe balsame të lëkurës; serum jo-mjekësor për 

fytyrë dhe për trupë; pastruesit e këmbëve dhe preparatet për kujdesin e këmbeve; sapunë; 

preparate për larje dhe banjë;  pastruesit e flokëve dhe preparate për  kujdesin e flokëve, 

shampo, balsam për flokët, kondicioner për flokë, kremra për flokë, emulsione për flokë, 

losione për flokë, xhel për flokë, shkumë për flokë;  kozmetikë dhe preparate kozmetike për 

fëmijë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për përdorim gjatë shtatzënësisë; produkte të 

parfumeve; parfume; ujëra tualetit dhe ujë kolonje; vajra esenciale; deodorantë për 

përdorim personal dhe antidjersë;  grim (make-up) dhe preparatet për heqjen e grimit 

(make-up); baza të lëngjeve; preparate për kujdesin e buzëve dhe preparate grimi  të 

buzëve; preparate për kujdesin e thonjve dhe preparate për ngjyrosjen e thonjve; preparate 

të higjienës intime jo-mjekësore të përfshira në këtë klasë; preparate për rrezitje dhe 

preparate për mbrojtjen nga rrezatimi ultraviolet; preparate për vetë-nxirje; preparate 

depiluese ; pudër grim (make-up) ; pudër  për larje; pudër jo-mjekësorë për fytyrë dhe trup; 

pudër jo-mjekësore për duar dhe këmbë; pastë dhëmbësh dhe preparatet për kujdesin e 

kaviteteve të gojës; preparatet e tualetit të përfshira në këtë klasë; shkumë rroje, xhel rroje, 

balsam pas  rroje.   

5   Produkte medicinale dhe preparate për kujdesin, mbrojtjen dhe pastrimin e lëkurës; 

kremëra për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; emulsione për fytyrë dhe trupë për 

qëllime mjekësore; losione për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; gjel për fytyrë dhe 

trup për qëllime mjekësore; shkumë për fytyrë dhe për trupë për qëllime mjekësore; 

pastrues për fytyrë dhe trupë për qëllime mjekësore; vajra për fytyrë dhe trupë për qëllime 

mjekësore; vajra dhe balsame medicinale ; serum për fytyrë  dhe trupë për qëllime 

mjekësore; produkte mjekësore për këmbë; kripëra pastrimi për përdorim medicinal; 

preparate  pastrimi medicinale; preparate medicinale në formë të kremrave medicinale, 

emulsioneve, losioneve, xhel, vajra dhe balsame për alergji-lëkur të ndjeshme dhe të prirur, 

për lëkurë të thatë, për lëkurë të prirur me akne, për lëkurë me kapilarë të zgjeruar, për 

lëkurë me akne rosacea, për lëkurë me ndryshime të ngjyrave, për lëkurën pas trajtimeve 

onkologjike, për lëkurën e rrezatuar për gjatë radioterapisë, për lëkurë me probleme të 

psoriazës, për lëkurën e grave shtatzëna ose grave pas lindjes; preparate medicinale për 

lëkurë të fëmijëve; preparate medicinale për lëkurë atopike; produkte medicinale për 
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lëkurën e kokës; produkte medicinale për flokë; preparate vitaminash; substanca dietike për 

qëllime medicinale; shtesa dietike për qëllime medicinale; shtesa dietike për përkrahje  të 

dobësimit për qëllime medicinale; shtesa dietike për përmirësimin e gjendjes së lëkurës, 

flokëve dhe thonjve dhe për kujdesin e tyre për qëllime medicinale; çajra bimorë për 

qëllime medicinale; dezinfektues, pastrues për përdorim shtëpiak, dezinfektues për aparate 

dhe instrumente mjekësore; detergjente dhe sapun sanitarë; pastrues sanitarë të duarve; 

peceta sanitare; dezinfektues dhe antiseptikë, dezinfektues për përdorim shtëpiak dhe 

qëllime mjekësore; dezinfektues për qëllime higjienike; sapun dezinfektues; lëngje 

dezinfektuese [përveç sapunëve]; preparate sanitare për duar dhe thonj; lecka pastrimi të 

lagura me dezinfektues për qëllime higjienike; preparate sanitare për ajër; agjentë kundër-

viruseve, kundër-baktereve dhe kundër-fungale, preparate dhe substanca [përveç sapunit]; 

detergjente germicidal, agjentë kundër-bakterialë dhe preparate, preparate dhe agjentë anti-

bakterial me bazë alkooli, losione sanitare antibakteriale për lëkurë, xhel dhe spërkatës, 

pastrues antibakterial për fytyrë dhe për larje të duarve; sapun antibakterial; faculeta të 

lagura me preparate antibakteriale.   

 

 

 

(111)  29634 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/211 

(732)  Dr Irena Eris Spółka Akcyjna Armii 

Krajowej 12, Piaseczno, 05-500, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DR IRENA ERIS CLINIC WAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; kremra për fytyrë dhe trup; emulsione fytyre dhe trupi; losione për 

fytyrë dhe trup; xhel për fytyrë dhe trup; shkume për fytyrë dhe trup; pastrues për fytyrë 

dhe trup; vajra për fytyrë dhe trup; vajra dhe balsame të lëkurës; serum jo-mjekësor për 

fytyrë dhe për trupë; pastruesit e këmbëve dhe preparatet për kujdesin e këmbeve; sapunë; 

preparate për larje dhe banjë;  pastruesit e flokëve dhe preparate për  kujdesin e flokëve, 

shampo, balsam për flokët, kondicioner për flokë, kremra për flokë, emulsione për flokë, 

losione për flokë, xhel për flokë, shkumë për flokë;  kozmetikë dhe preparate kozmetike për 

fëmijë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për përdorim gjatë shtatzënësisë; produkte të 

parfumeve; parfume; ujëra tualetit dhe ujë kolonje; vajra esenciale; deodorantë për 

përdorim personal dhe antidjersë;  grim (make-up) dhe preparatet për heqjen e grimit 

(make-up); baza të lëngjeve; preparate për kujdesin e buzëve dhe preparate grimi  të 

buzëve; preparate për kujdesin e thonjve dhe preparate për ngjyrosjen e thonjve; preparate 

të higjienës intime jo-mjekësore të përfshira në këtë klasë; preparate për rrezitje dhe 

preparate për mbrojtjen nga rrezatimi ultraviolet; preparate për vetë-nxirje; preparate 

depiluese ; pudër grim (make-up) ; pudër  për larje; pudër jo-mjekësorë për fytyrë dhe trup; 

pudër jo-mjekësore për duar dhe këmbë; pastë dhëmbësh dhe preparatet për kujdesin e 

kaviteteve të gojës; preparatet e tualetit të përfshira në këtë klasë; shkumë rroje, xhel rroje, 

balsam pas  rroje.   
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5   Produkte medicinale dhe preparate për kujdesin, mbrojtjen dhe pastrimin e lëkurës; 

kremëra për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; emulsione për fytyrë dhe trupë për 

qëllime mjekësore; losione për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; gjel për fytyrë dhe 

trup për qëllime mjekësore; shkumë për fytyrë dhe për trupë për qëllime mjekësore; 

pastrues për fytyrë dhe trupë për qëllime mjekësore; vajra për fytyrë dhe trupë për qëllime 

mjekësore; vajra dhe balsame medicinale ; serum për fytyrë  dhe trupë për qëllime 

mjekësore; produkte mjekësore për këmbë; kripëra pastrimi për përdorim medicinal; 

preparate  pastrimi medicinale; preparate medicinale në formë të kremrave medicinale, 

emulsioneve, losioneve, xhel, vajra dhe balsame për alergji-lëkur të ndjeshme dhe të prirur, 

për lëkurë të thatë, për lëkurë të prirur me akne, për lëkurë me kapilarë të zgjeruar, për 

lëkurë me akne rosacea, për lëkurë me ndryshime të ngjyrave, për lëkurën pas trajtimeve 

onkologjike, për lëkurën e rrezatuar për gjatë radioterapisë, për lëkurë me probleme të 

psoriazës, për lëkurën e grave shtatzëna ose grave pas lindjes; preparate medicinale për 

lëkurë të fëmijëve; preparate medicinale për lëkurë atopike; produkte medicinale për 

lëkurën e kokës; produkte medicinale për flokë; preparate vitaminash; substanca dietike për 

qëllime medicinale; shtesa dietike për qëllime medicinale; shtesa dietike për përkrahje  të 

dobësimit për qëllime medicinale; shtesa dietike për përmirësimin e gjendjes së lëkurës, 

flokëve dhe thonjve dhe për kujdesin e tyre për qëllime medicinale; çajra bimorë për 

qëllime medicinale.  

 

 

 

(111)  29518 

(151)  09/09/2022 

(181)  11/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/212 

(732)  FEDERATION FRANCAISE DE 

TENNIS  (a French corporation)  

STADE ROLAND GARROS  

2 AVENUE GORDON BENNET  

75016 PARIS FRANCE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Organizime të eventeve promocionale për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në 

fushë të mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; reklamime; reklamime, duke përfshirë 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve të tjerëve përmes partneritetit biznesor 

(sposorizimit) dhe licensave; qiradhënie të hapësirës reklamuese; produksione të filmave 

dhe filmave promocional, shpërndarje e materialit reklamues; shërbime të dërgimit me 

postë të reklamimeve; shpërndarje e materialeve reklamuese (fletushka, prospekte, 

materiale të shtypura, mostra); publikime të teksteve reklamuese dhe promocionale; 

reklamime dhe promocione në radio, televizion dhe internet; reklamime ndërvepruese; 
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këshillim dhe ndihmesë në menaxhim dhe organizim të biznesit në veçanti për klube sporti, 

konsulenca profesionale për biznese, eksperta të efikasitetit, informata biznesi, hetime 

biznesi, hulumtime biznesi, informata biznesi, studime tregu, informata statistikore, 

ogranizime të ekspozitave për promovim të reklamimeve (sposorizime), organizime të 

eventeve për qëllime promovimi, menaxhim administrativ të vendeve të ekspozitave për 

qëllime reklamimi; grumbullim dhe hartim i copave të shtypit dhe informatave lidhur me 

lajmet, organizime kulturore dhe/apo sportive si dhe menaxhimin e stimulimeve të 

veprimtarive promocionale për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në fushë të mbyllur apo 

tenis me reketa të mbyllur duke përfshirë përmes mënyrave të kartelave të besnikërisë 

(sposorizime financiare, reklamime) ekipeve dhe klubeve të lojtarëv, reklamime televizive 

në lidhje më eventet sportive; sponsorizime reklamuese; publicitet në radio, televizion si 

dhe internet, poashtu në formë të sponsorizimeve; marketing të reklamimeve apo 

sponsorizime të eventeve sportive; konsulencë profesionale në fushën e menaxhimin 

administrativ të reklamimeve dhe sponsorizimeve të eventeve sportive; qiradhënie të 

kiosqeve për shitje; shërbime recepsioni (gosti) si dhe shërbime të nikoqirit dhe nikoqires.”   

38   “Shërbime të komunikimit posaqërisht përmes kabllos, satelitit, radio valëve, kanaleve 

të programeve zanore, televizionit, telefonit, telegrafit, komunikimit të të dhënave, përmes 

videofonit, viziofonit, video konferencave, teleksit, telegramit dhe përmes gjitha mënyrave 

të procesimit të të dhënave nga largësia (përfshirë internetin) përmes videoteksit, (në 

veçanti në terminale, pajisje periferike kompjuterike apo pajisje elektronike dhe/apo 

dixhitale), në veçanti, në sektorët audiovizual dhe/apo multimedial; transmetime dhe 

shfaqje të programeve radio dhe televizive dhe në përgjithësi të programeve multimediale 

për përdorim ndërveprues dhe përdorim tjetër; shërbime të komunikimit ndërveprues, 

transmetim elektronik të të dhënave dixhitale (imazhe, tinguj, dosje); transmetime të 

mesazheve, imazheve, tingujve të asistuar nga kompjuteri; komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike; komunikime (transmetime) në një rrjet kompjuterik global të hapur ose të 

mbyllur; shërbime telekomunikime, gjegjësisht shërbime për transmetimin përzgjedhjeve të 

programeve televizive ndërvepruese përmes televizioneve; qiradhënie të kohës së qasjes në 

një bazë të të dhënave; ofrime të qasjes në një rrjet kompjuterik global (siç është interneti), 

ekspozita dhe shërbime të ekspozitave; transmetime të filmimeve përmes video-me-

kërkesë; shërbime të agjencive të lajmeve; ofrime të dhomave të bisedimeve në internet; 

ofrime të forumeve online.”   

41   “Shërbime edukative dhe trajnime për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në fushë të 

mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; organizimin e garave të sportit, kryesisht, ngarjet në 

mes të klubeve dhe të diplomuarëve; organizimin e konkurseve; aranzhimin e ceremonive 

të çmimeve, shpërmbilimeve; shërbimet zbavitëse përfshirë zbavitjen televizive dhe radio; 

aktivitete sportive dhe kulturore; drejtues të klubeve të sportit, informimit në edukim, 

zbavitje, sport, ngjarje sporti dhe kulture, përfshirë ngjarjet online; shërbimet e informimit 

dhe këshillimit nga fusha e mediave ts ëportit dhe nga të gjitha mediat përfshirë përmes 

databzaës kompjuterike në internet; publikimin e librave, pasqyrave, revistave, manualeve 

të mësimit, kartelave edukative në të gjitha mediat; huazimin e librave; prodhimin e filmave 

apo telefilmave jo-promocional, prodhimin e shfaqejeve, programeve televizi ve, raporteve 

të debateve, video incizimet, incizime zëri; qiradhënie të video incizimeve, incizimeve 

fonografe, incizim zëri, filma dhe video kaseta, audio kaseta, aparateve të projeksioneve 

kinematografike; shërbime të lojërave elektronike të ofruara nga databaza kompjuterike apo 

përmes internetit; shërbimet e qiradhënies së pajisjebe audio dhe video; publikimet online 
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të librave dhe revistave elektronike; publikimin e teksteve jo si tekste reklamimi, kryesisht 

në mënyrë elektronike; programe redaktimi, shfaqjen, debate, raporte; organizimin dhe 

mbajtjen e kollekviumeve, konferencave, kongreseve; organizimin e ekspozitave për 

qëllime kutlurore, sportive apo educative; organizimin e seminareve dhe kurseve të 

trajnimeve në praktikë (demonstrimet); rezervimin e ulësëve për shfaqje; shërbimet e 

raportimeve të lajmeve; videokaseta; shërbimet fotografike, kryesisht bërjen e fotografive; 

raportimet fotografike; shërbime bixhozi; shërbime klubi, kryesisht, zbavitëse; shërbimet 

për rezervimin-e blietave për ngjarje zbavitëse, sporti dhe kulture’ shërbimet e librarisë 

elektronike për ofrimin e informatavae eletkronike (përfshirë informatat e arkivuara) në 

formë të teksteve elektornike, informatave dhe të dhënave audio dhe/apo video; lojëra dhe 

zbavitje; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara përmes internetit; informata dhe 

shërbime këshilluese në lëminë e sporteve nga databazat kompjuterike apo në internet; 

aranzhimin dhe udhëheqjen e seminareve dhe  punëtorive për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, 

tenis në fushë të mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; kurse certifikimi të tenisit në 

fushë, tenisit në plazhë, mini-tenisit, tenis në fushë të mbyllur ose tenis me reketa të 

mbyllur të ofruara nga profesor tenisi, mini-tenisi, tenisi në fushë të mbyllur ose tenis me 

reketa të mbyllur; kampe për ngritje atletike (trajnim), kampe pushimesh (zbavitje), klube 

shëndeti (trajnim fizik), edukim fizik, kurse korrespondence, provim edukativ, trajnim 

praktik (demonstrim), qiradhënie të fushave të tenisis ose fushave tenisi fushë të mbyllur, 

qiradhënie të mjediseve të stadiumit, qiradhënien e pajisje sportive përveç automjeteve; 

kordinimin e ngjarjeve sportive, sigurimi i mjediseve sportive.   

 

 

 

(111)  28668 

(151)  24/03/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/213 

(591)  E zezë ,hiri e mbyllur,hiri e qeltë, 

e bardhë 

(732)  Biçaku SH.P.K Velania 4/29, 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për 

qepje   

44   Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   
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(111)  28667 

(151)  24/03/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/214 

(591)  E zezë, hiri e mbyllur, hiri e qeltë, 

e bardhë 

(732)  Biçaku SH.P.K Velania 4/29, 10000 

Prishtinë , KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për 

qepje   

44   Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  29159 

(151)  13/07/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/216 

(732)  Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation) 2400 Broadway Santa Monica, 

California 90404, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  YESCARTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29403 

(151)  25/08/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/217 

(591)  e bardhë, kaltërt, portokalli, e hirtë, e 

zezë dhe e kuqe   

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia 

(540)   
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, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për mësimdhënje; aparate për inçizim, transmetim dhe 

reprodukcion të zërit dhe fotografisë (pikturës); mbartës magnetik të të dhënave, disçe për 

inçizim; CD disqe; DVD disqe dhe mediume tjera te audios; paisje për procesimin e të 

dhënave dhe kompjuterë; softver kompjuterësh; libra elektronik (E- libra), e-libra dhe 

publikime të cilat shkarkohen me përmbajtje edukuese, me detyra dhe përmbajtje 

udhëzuese dhe interaktive; audio libra; audio libra të cilat shkarkohen; publikime të cilat 

shkarkohen; libra digjitale të cilat shkarkohen nga interneti; aparate adio-vizuale për 

mësimdhënje; tablet për edukim, aplikacione mobile dhe kompjuterike; softver për web 

aplikacione; softver kompjuterik lidhur me edukimin e fëmijve; softver për aplikacione 

kompjuterike për transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet të 

internetit.    

29   Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; pashtetë, 

pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga 

perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; 

pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë 

tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj 

peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga specat; lyerje nga 

pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nag asparagusi; 

lyerje nag hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; 

lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga 

perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; 

lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmalatë; 

fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështi; vajra ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafge artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; peregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë;mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: aparate dhe 

instrumente për mësimdhënje; aparate për inçizim, transmetim dhe reprodukcion të zërit 

dhe fotografisë (pikturës); mbartës magnetik të të dhënave, disçe për inçizim; CD disqe; 
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DVD disqe dhe mediume tjera te audios; paisje për procesimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; softver kompjuterësh; libra elektronik (E- libra), e-libra dhe publikime të cilat 

shkarkohen me përmbajtje edukuese, me detyra dhe përmbajtje udhëzuese dhe interaktive; 

audio libra; audio libra të cilat shkarkohen; publikime të cilat shkarkohen; libra digjitale të 

cilat shkarkohen nga interneti; aparate adio-vizuale për mësimdhënje; tablet për edukim, 

aplikacione mobile dhe kompjuterike; softver për web aplikacione; softver kompjuterik 

lidhur me edukimin e fëmijve; softver për aplikacione kompjuterike për transmetimin e 

përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet të internetit; mishit, peshkut, shpezëve, 

kafshe gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, pashteta 

perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë pule, 

pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 

uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.      

 

 

 

(111)  29306 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/218 

(591)  portokalli, kaltërt, e bardhë, e 

gjelbërtë, e bruztë (engl. Turquoise), e 

verdhë, braun, e kuqe, e hirtë, dhe e zezë  

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; 

pashtetë, pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, 

lyerje nga perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë 

nga mëlqia; pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; 

pashtetë tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; ); pashtetë nga 
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skumbri (lloj peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga 

specat; lyerje nga pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje 

nag asparagusi; lyerje nag hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga 

produktet e qumështit; lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte 

peshku, pelte nga perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të 

kuruara; sallam; lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; 

xhelatinë; marmalatë; fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështi; vajra 

ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafge artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; peregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë;mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; rklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; finksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshe gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, 

pashteta perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë 

pule, pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 

uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.    

 

 

 

(111)  29299 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/219 

(591)  portokalli, gjelbërt, e bardhë, e kaltërt, 

braun, e kuqe, e verdhë, e hirtë dhe e zezë 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; 

pashtetë, pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, 

lyerje nga perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë 

nga mëlqia; pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; 

pashtetë tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; ); pashtetë nga 

skumbri (lloj peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga 

specat; lyerje nga pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje 

nga asparagusi; lyerje nga hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga 

produktet e qumështit; lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte 

peshku, pelte nga perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të 

kuruara; sallam; lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; 

xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështit; vajra 

ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshë gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, 

pashteta perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë 

pule, pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 
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uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.     

 

 

 

(111)  29604 

(151)  19/09/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/220 

(732)  DECEUNINCK NV  Bruggesteenweg 

360, 8830 Hooglede-Gits, Belgjike, BE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  DECEUNINCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Profilet e materialeve sintetike.   

19   Profilet e materialeve sintetike për qëllime ndërtimore.   

 

 

 

(111)  29605 

(151)  19/09/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/221 

(591)      Ngjyrë hiri. 

(732)  DECEUNINCK NV Bruggesteenweg 

360, 8830 Hooglede-Gits, Belgjike, BE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; Materiale ndërtimi prej metali të përfshira 

në këtë klasë, në veçanti spirancat e mureve [wall anchors], pajisjet lidhëse [fittings], 

menteshat [hinges], profilet përforcuese, veçanërisht për profilet plastike të zbrazëta; 

Hekurishte [ironmongery], sende të vogla të pajisjeve metalike; Kabëll dhe tel prej metali 

(jo për qëllime elektrike); Profilet, tubat, panelet, veshjet [claddings], muret, dyshemetë, 

tavanet, fasadat, kulmet, në veçanti për konzervatorët [conservatories], kornizat prej xhami, 

shkallët, secila kryesisht prej metali; Dritare, dyer, porta, grila për dritare dhe grila roleta 

[window shutters and roller shutters], prej metali; Elemente ventilimi prej metali si pjesë 

për dritare, dyer, grila roleta, grila të dritareve dhe konzervatorët [conservatories]; Pajisjet 
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lidhëse prej metali te dritareve dhe dyerve; Inserte ventilimi të bëra prej metali; bulona 

lidhës prej metali; aksesorë të bërë prej metali, përkatësisht profile përforcuese për profile 

plastike të zbrazëta.   

17   Mallra gjysëm të gatshme të plastikës dhe rrëshirave sintetike [synthetic resins], 

përkatësisht profileve dhe paneleve plastike, në veçanti për dritaret, dyert, fasadat, 

konzervatorët [conservatories], shtyllat [posts], kulmet, gardhet dhe pragjet e dritareve; 

Mbrojtja e nxehtësisë dhe materialet izoluese të izolimit të zërit; Lidhës [butt connectors] 

prej plastike për profile dhe kapakë fundorë; Gomë; Materialet për mbyllje [sealing 

materials], përkatësisht përbërësit për mbyllje [sealing compounds], mbyllësit [sealants], 

shiritat për mbyllje [sealing strips], unazat për mbyllje [sealing rings], shirita për mbyllje 

[sealing tape], materialet izoluese; Gypa fleksibël (jo metalikë).   

19   Filma prej plastike për përdorim në ndërtim; Materiale ndërtimi (jo-metalike); Dritare 

jo-metalike; Dyer dhe porta, jo prej metali; Korniza dritare jo metalike; Xham për dritare jo 

për automjete, jo prej metali; Qelq ndërtimi, jo prej metali; Dritare e vogël (kapakë 

dritaresh) [fanlights (window flaps)], jo prej metali; Mbështetës horizontal (mbështetës 

horizontal për dyer, mbështetës horizontal per dritare) [lintels (window lintels, door 

lintels)], jo prej metali; Grila roleta (të jashtëm), jo prej metali dhe jo nga materiali tekstil; 

Grila të dritareve, jo prej metali; Kuti grilash roleta nga plastika; Ndërtesa të 

transportueshme jo prej metali, në veçanti konservatorët [conservatories] (jo prej metali); 

Profile përforcuese, jo prej metali për profile plastike të zbrazëta; Tuba për qëllime 

ndërtimi, jo prej metali; Profile dhe panele, jo prej metali; Dyert, skermat [fencing], 

shkallët, portalet [portals], veshja [cladding], muret, dyshemetë, tavani, fasadat, 

shkumëzimet [foofings], Grila roleta [foller shutters], kutitë e grilave roleta [shutter boxes], 

konservatorët [conservatories], të gjitha jo të bëra prej metali; Kornizat e dritareve, kornizat 

e dyerve dhe profilet e kornizave, jo prej metali; Veshje [claddings] për dyer dhe dritare, jo 

prej metali; Aksesorët për dritare dhe dyer, përkatësisht pragjet [sills] e dritareve, grilat e 

dritareve të përfshira në këtë klasë, jo prej metali; Rrjetë mbrojtëse nga insektet, jo prej 

metali; Elemente ventilimi për dritare, dyer, porta, jo prej metali; Palisade [palisades]; 

Shtylla [piles]; Të gjitha mallrat e lartpërmendura për qëllime ndërtimi dhe jo prej metali.   

 

 

 

(111)  29235 

(151)  21/07/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/222 

(732)  Reckitt Benckiser LL 399 Interpace 

Parkway, Parsippany New Jersey 07054, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LYSOL ON THE GO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim më destinime të shumëfishta (qëllime); preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhë gërryerje; mjete për pastrim të tualetit; mjete për pastrim të 

banjove; mjete për pastrim kuzhine;  lecka, facoleta të lagura, facoleta dhë shpuza të lagura 

më preparate për pastrim; preparate për heqjen e njollave; freskues për tekstil  në formë 
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sprej-sperkatësi; sapuna; preparate për pastrimin e duarve; gjele për pastrim duarsh; 

spërkatës për pastrim të duarve; shkumë për pastrim të duarve; preparate aromatizuese për 

atmosferë; spërkatës për freskimin e hapësirave.(dhomave)    

5   preparate dezinfektimi, antibakterjale dhe  preparate për  dezodorim; mjete dezinfektimi; 

spërkatës për dezinfektim; mjete  për dezinfektim të pelhurave; mjete dezinfektuese për 

pastrimin e duarve; mjete për dezinfektim të duarve; preparate sanitare; mjete për sterilizim 

të duarve; preparate për dezinfektim të sipërfaqeve të forta  për përdorim ne amvisni; 

dezodorante për përdorim në amvisni; preparate për dezodorimin  e ajrit; dezodorante për 

roba dhe pëlhura; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza  të lagura më mjete 

dezinfektuese; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza  të lagura më mjete 

dezinfektuese; lecka, facoleta të lagura, facoleta dhe shpuza të lagura më preparate  

antibakterijale; sapuna antibakterjal; sapuna dezinfektiv; preparate për freskimin e ajrit; 

preparate për neutralizimin e aromave  për përdorim në tekstil , tepiha dhe në ajr; preparate 

për neutralizimin e aromave; preparate për pastrimin e ajrit; preparate për sterilizimin e 

ajrit; preparate për dezinfektimin e ajrit.  

 

 

 

(111)  29234 

(151)  21/07/2022 

(181)  12/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/223 

(732)  Klosterfrau Zürich AG Seestrasse 127 

8002 Zürich Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  taxofit 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna dhe Shtesa ushqimore   

 

 

 

(111)  29999 

(151)  04/11/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/224 

(732)  NOVA TRADE Ltd  3, Shipka str. 

4190, Saedinenie, Bulgaria, BG 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtinë 
 

 
 

(540)  SPRINGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].   
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32   pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe 

preparate të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta 

(smoothies); nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; 

pije me bazë frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me 

ekstrakte bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar 

frutash; pije të gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të 

aromatizuara; pije energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të 

kakaos dhe kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë 

pa gaz; pije energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje 

apo të kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të 

lehta të gazuara.   

 

 

 

(111)  30001 

(151)  04/11/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/225 

(732)  NOVA TRADE Ltd  3, Shipka str. 

4190, Saedinenie, Bulgaria, BG 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtinë 
 

 
 

(540)  DERBY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].   

32   pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe 

preparate të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta 

(smoothies); nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; 

pije me bazë frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me 

ekstrakte bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar 

frutash; pije të gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të 

aromatizuara; pije energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të 

kakaos dhe kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë 

pa gaz; pije energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje 

apo të kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të 

lehta të gazuara.   

 

 

 

(111)  29415 

(151)  30/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/226 

(591)  E kaltër (Pantone 281), e verdhë 

(540)   
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(Pantone 129), e kuqe (Pantone 185), e 

gjelbër (Pantone 355),  e gjelbër 

(Pabardntone 361) e portokalltë (Pantone 

1505), e bardhë. 

(732)  NOVA TRADE Ltd  3, Shipka str. 

4190, Saedinenie, Bulgaria, BG 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtinë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaji; çaj i akullt; pije me bazë kafeje; pije me bazë kafeje me qumësht; pije me 

bazë të kafes dhe kolës; ekstrakti i kafes për shije të pijeve; pije të gazuara [me bazë të 

kafes, kakaos dhe çokollatës]; përgatitje për prodhimin e pijeve [me bazë të kafes].   

32   pije me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte pemësh jo-alkoolike; shurup dhe 

preparate të tjera për prodhimin e pijeve; pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta 

(smoothies); nektar frutash, jo-alkoolike; pije me përmbajtje të vitaminave; shurup frutash; 

pije me bazë frutash;  pije të lehta me pak kalori; pije sporti; pije frutash me akull; pije me 

ekstrakte bimësh; pije të lehta me shije kafeje; pije joalkoolike me shije të çajit; nektar 

frutash; pije të gazuara; shurupet; përgatitjet për prodhimin e pijeve jo-alkoolike; pije të 

aromatizuara; pije energjike; esencë për prodhimin e pijeve; pije energjike me përmbajtje të 

kakaos dhe kafeinës; pije izotonike; shurup frutash me kakao ose kafe; ujë, ujë mineral, ujë 

pa gaz; pije energjike me përmbajtje të kakaos ose kafeinës; Shurup me përmbajtje kafeje 

apo të kakaos; përgatitjet për prodhimin e pijeve; ujë i gazuar dhe pije jo-alkoolike; pije të 

lehta të gazuara   

 

 

 

(111)  29396 

(151)  25/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/231 

(732)  KOSOVAJOB SH.P.K Prishtinë, 

Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 1, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL & Bussines Consulting 

SH.P.K  Rr.Rexhep Mala nr.60, 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 
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kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti, programe për 

kalkulim të pagës dhe kalkulime të tjera); syze dielli; syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e 

lartpërmendura   

35   Klasa - 35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli); menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit); administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; 

Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të 

biznesit përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); 

Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare. 
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(111)  29395 

(151)  25/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/232 

(732)  KOSOVAJOB SH.P.K Prishtinë, 

Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 1, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  VIS LEGAL & Bussines Consulting 

SH.P.K   Rr.Rexhep Mala nr.60, 

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)  Rroga 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; 

bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, 

kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe 

media të tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile 

telefoni (të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra 

kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti, programe për 

kalkulim të pagës dhe kalkulime të tjera); syze dielli; syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e 

lartpërmendura   

35   Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim personeli); 

menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit); 

administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e 

reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese 

(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të 

konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të biznesit 

përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 
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të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

 

 

 

(111)  29430 

(151)  31/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/233 

(732)  Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 

 
 

(540)  APOLLO  

 
 

     

 
 

 

(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 

 

 

 

(111)  29429 

(151)  31/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/234 

(591)  : e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh,e 

kaltert 

(732)  Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

(540)   
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nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 

 
 

     

 
 

 

(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  

 

 

 

(111)  29324 

(151)  18/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/235 

(591)  e zezë,e kuqe,e verdhë,e bardh,e 

kaltert 

(732)  Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim  

 

 

 

(111)  29428 

(151)  31/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/236 

(591)  e zezë,e kuqe,e verdhë,e bardh,e 

kaltërt 

(732)  Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

(540)   
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nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 

 
 

     

 
 

 

(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  

 

 

 

(111)  29426 

(151)  31/08/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/237 

(591)  e zezë,e kuqe, e verdhë,e bardh, e 

kaltert 

(732)  Union sh.p.k Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000, KS 

(740)  Ylber Kajtazi Rr.Ajet Gërguri  

nr.58,Vushtrri 42000 

 
 

(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  

 

 

 

(111)  29514 

(151)  09/09/2022 

(181)  15/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/238 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE Heerlen, Netherlands, ZB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  PENTAVITIN 
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 1   “Përbërësit kimikë për lëngje për pastrimin e duarve, sprej për pastrimin e duarve 

dhe prodhimin e pastruesve të duarve, produkte kimike për përdorim industrial për 

prodhime të kujdesit ndaj bukurisë, kujdesit për sytë, produkteve të kujdesit për flokët dhe 

kujdesit të lëkurës, preparate kimike dhe biokimike për prodhimin e produkteve kozmetike, 

produkteve të kujdesit për sytë, produkte për kujdesin për flokët, produkte për kujdesin e 

lëkurës dhe produkte për kujdes ndaj diellit për thithjen e rrezeve ultraviolet”.    

3   “Kozmetikë, gjithashtu për bukurinë, kujdesin për sytë, kujdesin për flokët dhe kujdesin 

e lëkurës; produkte kozmetikë, të kujdesit për flokët, kujdesit për sytë dhe kujdesin e 

lëkurës për parandalimin e djegies nga dielli; preparate për rrezitje të diellit dhe për nxirje; 

preparate dhe substanca për kondicionimin, kujdesin dhe pamjen e lëkurës, trupit, syve, 

fytyrës dhe flokëve, preparate kozmetike, produktet kozmetike, përkatësisht pluhur (pudra), 

sprej për deodorizimin dhe freskimin, peshqirët për deodorizimin dhe pastrimin dhe lëngjet 

për larjen dhe pastrimin, të gjitha për përdorimi në higjienën femërore, produkte  për 

higjienën femërore, deodorantët dhe antidjersat (preparate toaleti); sapunë, sapunë 

deodorantë, sapun për qëllime tualeti, larje trupi, larje dore, shkumë dushi, krem dushi, 

sapun dushi, krem pastrues për qëllime tualeti dhe përdorim të lëkurës, sapun pastrues për 

qëllime tualeti dhe përdorim lëkure, xhel banje dhe xhel dushi jo për qëllime mjekësore, 

preparate kozmetike për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës dhe flokëve, preparate për banjë 

dhe preparate për banjë dushi, preparate për larje për qëllime personale sanitare ose 

deodorante (toaleti); losione personale për pjesë private, jo për qëllime mjekësore; 

preparate vaginale për qëllime sanitare ose deodorante personale [toaleti]; pastë për larjen e 

duarve; për larje për higjienës femërore (jo mjekësore), preparate jo-mjekësore dhe 

substanca për kondicionimin, kujdesin dhe pamjen e lëkurës, trupit, fytyrës dhe flokëve; 

qumësht pastrues për qëllime tualeti, kremra, qumësht dhe losione për qëllime kozmetike, 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, preparate kozmetike për banjë, shampo dhe 

losione flokësh”.    

5   “Produkte pastruese antibakteriale të lëkurës me bazë alkooli, xhel pastrues antibakterial 

të lëkurës me bazë alkooli, lëngje anti-bakteriale për pastrimin e lëkurës me bazë alkooli, 

shkumë pastrues antibakterial të lëkurës me bazë alkooli, preparate pastrimi anti-bakterial 

për duart dhe trupin, losione antibakteriale për mbrojtjen e lëkurës, kremrat dhe xhelët , 

dezinfektues të duarve, pastrues të vaginës për qëllime mjekësore; preparate për larje për 

qëllime mjekësore; preparate për banjë për qëllime mjekësore; larje antibakteriale e duarve; 

sapun antibakterial; larje trupi anti-bakterial; larje dore me shkumë anti-bakteriale, larje 

higjiene femërore, preparate për pastrimin e duarve; dezinfektues duarsh; sapunë 

dezinfektues; larje trupi anti-bakterial, larje dore anti-bakteriale, larje dore anti-bakteriale 

shkumë.  
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(111)  29394 

(151)  25/08/2022 

(181)  16/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/239 

(591)  E gjelbert e mbyllur, gjelbert e qelur 

e bardhë, e zezë 

(732)  Liri - Med SH.P.K. Prishtinë, Agim 

Ramadani Nr. 80, KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting"Prishtine Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet    

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe 

kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.   

 

 

 

(111)  29326 

(151)  18/08/2022 

(181)  16/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/241 

(591)  #ed3237 

(732)  SMART PROJECT Sh.p.k. 

Rr.’’Ganimete Trbeshi’’ nr.26, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimi, Ofrimi i informacioneve në ndërtim, konsulencë në ndërtimtari   

42   Shërbime Arkitekture, konsulencë në arkitekturë, hulumtime në fushën e ndërtimit, 

draftimi i ndërtimeve, dizajn interieri.   
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(111)  29327 

(151)  18/08/2022 

(181)  16/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/242 

(591)  #ed3237 

#4b4b4d 

(732)  SMART PROJECT Sh.p.k. 

Rr.’’Ganimete Trbeshi’’ nr.26, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimi, Ofrimi i informacioneve në ndërtim, konsulencë në ndërtimtari.    

42   Shërbime Arkitekture, konsulencë në arkitekturë, hulumtime në fushën e ndërtimit, 

draftimi i ndërtimeve, dizajn interieri   

 

 

 

(111)  29388 

(151)  25/08/2022 

(181)  16/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/243 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Mr. Maxi  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.   

32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  29253 

(151)  25/07/2022 

(181)  18/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/244 

(591)  E Kuqe 

(732)  Minimax Group Sh.p.k. Rr. Ferid 

Curri P.n. Prishtinë, KS  

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.   

24   tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.    

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.   

 

 

 

(111)  29375 

(151)  24/08/2022 

(181)  18/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/245 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelber, e 

zezë, hiri 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çips    
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(111)  29374 

(151)  24/08/2022 

(181)  18/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/246 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër, 

hiri 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Snacks (ushqim snacks), përkatësisht çips dhe produkte krokante, kryesisht të 

bëra nga drithërat; çips tortilla   

 

 

 

(111)  29376 

(151)  24/08/2022 

(181)  18/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/247 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e kalter, 

hiri, kafe 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çips    

 

 

 

(111)  29186 

(151)  14/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/248 

(540)  AQUALUXX 
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(732)  Citizen Watch Company of America, 

Inc. (California corporation) 

 Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 

29th Floor, New York, New York 10118, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 14   Instrumente horologjike dhe kronometrike; orë.   

 

 

 

(111)  29308 

(151)  17/08/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/250 

(732)  L3Harris Technologies, Inc. 

(Delaware corporation)  1025 West NASA 

Boulevard Melbourne, Florida 32919, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  L3HARRIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardver kompjuterik; inçizues të zërit dhe të dhënave në kabinën e pilotit të 

fluturakeve gjatë fluturimit; inçizues dhe transmetues i të dhënave për parametrat e 

fluturimit; gjysmëpërçues; komutator të radiofrekuencave; detetktorë të radarëve; tester të 

fluturimeve, posaçërisht hardver dhe softver kompjuterik për simulimin e flutuitimeve; 

softver kompjuterik për simulimin e fluturimeve; transmetues telefonikë; haba (nyje 

kyçëse) për rrjeta telekomunikuese; konektorë për rjeta telekomunikuese; marrësit për rrjeta 

telekomunikuese; interfejs hardverik për rjeta telefonike; hardver për kontrollë të sigurisë 

së telefonisë; hardver për kontrollë të multimdiumit telefonik; ndërprerësit telefonik, ruterë 

dhe interfejs hardverik për parapagues i cili shfrytëzohet në rrjetat dhe sistemet 

kompjuterike dhe komunikuese; softveri kompjuterik i cili shfrytëzohet për dirigjim dhe 

kontrollë në lëminë e komunikimeve satelitore; softveri kompjuterik për miniera në lëminë 

e të dhënave intelegjente strategjike dhe taktike (mining in the field of strategjik and 

tactical intelegjence); softver kompjuterik telemetrik për perdorim në grumbullimin dhe 

transemtimin e të dhënave nga satelitët, aeroplanët, raketat, sisteme lëvizëse tokësore dhe 

instalime fikse të konfiguruara së largu; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet për 

kolektimin dhe transmetimin e të dhënave në mjekësi për makinat e rentgenit, makinave me 

senzore magnetik, makina me senzore akustik, makina me përcjellje kimike; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për kontrollimin dhe dirigjimin e paisjeve në kohë reale; softveri 

kompjuterik për dirigjimin e kontrollën e makinave të rentgenit; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore magnetik; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave për inçizime mjekësore të imazheve (inçizime 

vizuale); softver kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore akustik; 
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softveri kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me përcjellje kimike; 

instrumente për kontrollimin e  fluturimeve; paisje për siguri të fluturimeve, posaçërisht 

inçizues të zërave (toneve), sisteme telemetrike për perdorim në fluturake; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për dirigjim dhe kontrollë të sistemeve të fluturakeve për 

mirëmbajtje në fluturake; softveri kompjuterik për dirigjim dhe kontrollë të skanerëve 

telemetrik; sistemet për detektimin e ndërhyrjeve; softveri kompjuterik për dirigjimin dhe 

kontrollë të sistemit të poentimit të luftimeve dhe figura; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e sistemeve të administrimit të trafikut ajror; softveri kompjuterik 

për dirigjim dhe kontrollë të monitorëve, fotoaparateve dhe video kamerave; softveri 

kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e sistemneve të radarëve; softveri kompjuterik i 

cili përdoret për sisteme për statusin dhe mbikqyrjen e automjeteve; softveri kompjuterik 

për njohjen dhe prezentimin e situates së sistemeve në sistemin kontrollues të komunikimit 

dhe të ndërlidhjes së të dhënave; amplifikatorët telekomunikativ të kanaleve; filtrat e 

frekuencave për perdorim në telekomunikime; hardveri kompjuterik për procesimin e 

informatave për çelësin elektronik, posaçërisht procesimi i të dhënave lidhur me 

kodifikimin dhe teknologjitë tjera të sigurisë; limiterët e radio frekuencave; gjeneratorët 

harmonik; trasnponderët satelitorë; kontrollerët e transponderëve; sistemet e komunikimit 

të sigurtë të cilët përbëhen nga procesorët digjital, modulatorë, antena, transmetuesë, 

marrësa dhe hardverit dhe softverit për kodifikim për paisje për procesimin e algoritmeve 

të, sigurisë, të cilët shfrytëzohen për grumbullimin, emitimin dhe analizën e informatave 

nga ajri (fluturaket), satelitët, toka dhe deti; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga 

lidhje mikrovalore komunikuese me rrjedhë të lartë të të dhënave dhe hardverit 

kompjuterik; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga komponente telefonike dhe 

komponentes radio mikrovalore me rrjedhë të lartë të të dhënave, procesorë digjital, 

hardver kompjuterik, softver i cili ka në vete algoritme të cilët shfytëzohen për procesimin 

e komunikimeve të sigurta dhe softver për emitim të sigurtë dhe/ose pranim të 

komunikimeve dhe informative ose të të dhënave; paisje satelitore e instaluar brenda në 

trup e cila siguron mundësinë e nënsistemeve, posaçërisht moduleve elektronike në gjendje 

të ngurtë (solid state), qarqe të integruara dhe pllaka të shtypura për inçizim digjital të të 

dhënave, procesim të video sinjaleve, procesimi dhe përkthimi e sinjaleve komunikuese; 

paisje mikrovalore, paisje, produkte dhe komponente, posaçërisht transmiterët frekuencorë, 

konveterët frekuencorë, sintetajzerët frekuencorë, modulatorët frekuencorë, filtrat 

frekuencorë, amplifikatorët frekuencorë të fuqisë, komponenta passive, ndërprerësit 

mekanik, monitorët frekuencorë pa tel; paisja për radio navigacion e cila përbëhet nga 

paisja mikrovalore për transmetim dhe pranim të inçizimeve, posaçërisht mikroprocesorë, 

displej elektronik, paisje për ruajtje digjitale, radio tranmsetues dhe marrësa, të cilët 

sigurojnë mundësitë në vazhdim: navigacion, komandim dhe kontrollë të automjeteve, 

indikacione dhe tërheqje të vëmendjes (vërejtje) të automjeteve, inçizim të të dhënave dhe 

telemetrike; paisje dhe mjete për mbikqyrje, posaçërisht nënsistemet ISR (Intelegence 

Surveillance Reconnaissance- Intellegencë mbikqyrje zbulim) të cilët shfrytëzojnë 

hardverin dhe softverin i cili siguron semplingun (marrjen e mostrave) të spektrit 

elekktromangetik me frekuencë paraprakisht të definuar në mënyrë që të nxirret informata e 

cila mund të analizohet për nevojat e aviacionit ushtarak dhe civil; senzorët elektroniktë 

cilët në kohë reale sigurojne grumbullimin e të dhënave elektronike dhe informatave; 

hardveri elektronik dhe softveri kompjuterik, i cili mundëson grumbullimin, monitorimin, 

analizën, ruajtjen dhe prezentimin e fotografive medicinale; hardveri i cili mundëson 
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lidhjen e signaleve analoge ose digjitale me rrjetën ekzistuese PSTN (rrjetën publike) 

telefonike apo me rrjetat globale informative dhe krijimin e mundësive që po këto signale të 

hidhen në sisteme të komunikimit mobil; hardveri telefonik kompjuterik i cili mundëson 

krijimin e mediumit fundor pa tel, posaçërisht radio lidhje pa tel në mes të burimit qendror 

dhe destinimit, ku telefonija dhe sistemi i të dhënave kanë mundësi të pozicionit fiks apo të 

punës mobile; terminalet komunikuese të cilët përbëhen nga hardveri kompjuterik i cili 

siguron krijimin dhe nderlidhjen e signaleve multimediale komunikative, duke përfshirë 

signalet analoge, zërin, të dhënat dhe video, dhe mundëson që signalet të cilat lidhen me 

terminalet tjera komunikative apo me nyje tjera rrjetash; sistemet transmetuese radio dhe 

televizive të cilët posedojnë transmetues, monitorë, mikserë të signaleve, koderë dhe 

dekoderë të audio dhe video signaleve dhe pasije për editim, posaçërisht procesorë të 

signaleve; transmetuesit dhe marrësit për komunikim satelitor; sistemet e rrjetave të 

udhëhequr me kompjuter të cilët përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik për 

transmetim të të dhënave në mes të kompjuterëve të lidhur në rrjetë dhe për ti dirigjuar me 

kompjuter dhe transmetimin e të dhënave në rrjetën e përmendur; sistemet informatike 

kompjuterike të cilët përmbajnë kompjuterë dhe softver për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit, dhe paraqitjen e të dhënave; sisetemet e aeroplanave të cilët posedojnë 

harta digjitale, magjistrale optike të të dhënave dhe me tela (data bus), paisje memorike, 

instrumenta për paraqitjen, ruajtjen, procesimin, nxjerrjen e të dhënave për kohën, taktikën, 

strategjinë dhe sigurinë, pasije kontrolluese për kabina të pilotëve dhe ekrane me të dhëna; 

rrjeta e antenave e përshtatur në faze; pasija për pozicionim global, e cila përbëhet nga 

procesori i të dhënave dhe ekrani; softveri kompjuterik dhe hardveri kompjuterik për 

perdorim në sistemet e komunikimit dhe në kontrollë të fluturimeve  për paraqitjen e 

transportit, transmetim të zërit, të dhënave dhe fotografive, kontrollë, komutim, orjentim 

dhe pranim të informatave lidhur me trafikun ajror; kompjuterët dhe softveri kompjuterik 

për konvertimin  e fotografive në të dhëna dhe për analizë, paraqitje dhe printim të të 

dhënave, në fushën e ekstrakcionit dy dhe tre dimensional, manipulimet, paraqitja  dhe 

regjistrimi gjeografik i fotografive; sistemet e drejtuara të sigurta kompjuterike, të cilët 

përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik dhe baza e koduar e të dhënave, e cila 

shfrytëzohet nga të gjithë për sigurimin dhe kontrollimin e sigurisë dhe qasjen në rrjetën 

kompjuterike dhe informata të cilat gjenden aty, posaçërisht, për përcjelljen e trafikut ajror 

dhe përcjelljen e porosive të koduara deri te piloti, managjimin e bazava të të dhënave, 

transmetimin e datotekave dhe për lidhjen e kompjuterëve dhe bazave të të dhënave në 

rrjetë dhe për dirigjimin e rjedhjes së trafikut ajror; sistemi i dirigjimit të linjave ajrore, të 

cilët posedojnë kompjuterë dhe softver për dirigjimin e bazave të të dhënave dhe për 

shkëmbim të informatave për fluturake dhe punën fluturakeve; procesorët për analizë të 

signaleve televizive, posaçërisht panelet me displej elektronik  për paraqitjen e signaleve, 

terminalet për vlerësimin e signaleve të cilët së pari përbëhen nga hardveri, për analizë të 

signaleve të përshtatura, me displej të integruar dhe komponenta për analizë softverike, të 

cilat punojnë në kompjuter me standarde industriale, dhe monitorët për evaluim të kualitetit 

të signaleve analoge dhe digjitale, serverët për analizë të mdiumeve për verifikimin e 

kualitetit të përmbajtjes së mediumit digjital, interfejs  modulet e signaleve, analizatorët 

manual të signaleve, analizatorët optik të signaleve, testerët e qarqeve për monitorim të 

signaleve të emituara dhe veglat për video monitorim, posaçërisht, veglat për monitorim që 

mbështeten në softverin, posaçërisht softver kompjuterik për monitorim dhe llogim të 

fuqisë së zërit të përmbajtjes mediatike; gjjeneratorë të referencës kohore, posaçërisht 
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gjeneratorët e signaleve të referencës kohore për gjenerimin e signalit kohor dhe testues të 

sistemit për emitim; hardveri dhe softveri kompjuterik për produkcion televiziv, post 

produkcion dhe transmetim, posaçërisht, demodulatorët, shenjat digjitale, posaçërisht 

displejët elektronik dinamik dhe serverët kompjuterik në rrjetë dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim dhe kontrollë të displejve elektronik dinamik, amplifikatorëve distributive, 

audio/video editorë, posaçërisht stacione kompjuterike pune të paisura me softver 

kompjuterik për editim të programeve me materiale audio dhe video, hardveri kompjuterik 

dhe softveri kompjuterik i cili shitet si një njësi integrale për gjenerimin karaktereve dhe 

grafiqeve, softveri kompjuterik për gjenerimin e efekteve vizuale, hardveri kompjuterik dhe 

softveri kompjuterik i cili shitet si njësi integrale për gjenerimin dhe insertimin e reklamave 

drejt për së drejti (live), moduli për verejtjet urgjente, posaçërisht modulet elektronike të 

kompjuterizuara dhe softveri adekuat kompjuterik për implementimin e emitimit të 

porosive publike me vërejtje urgjente, transporterët optik të sinjaleve, mikseta kryesore 

kontrolluese elektronike për audio dhe video signale (master switchers control), 

kompresorët e audio dhe video signaleve dhe dekompresorët e audio dhe video signaleve, 

multiplekserët dhe demultiplekserët, multi ekranet (konzollë me shumë ekrane), softveri 

aplikativ për monitorim dhe kontrollë të rrjetës kompjuterike për emitim, panelet 

elektronike kontrolluese të rrjetës  kontrolluese, marrësit dhe dekoderët për audio, video 

dhe të dhëna, ndërprerësit elektronik për routim (orjentimin) e audio dhe video signaleve, 

video serverët, modulet kohorë NTP (Protokoli i Kohës së Rrjetës) i cili kryesisht përbëhet 

nga hardveri kompjuterik dhe softveri kompjuterik për kryerjen e NTP kohës së 

sinkronizimit, orët e signaleve kohore (timing clocks), modulet për transport të signalit, 

audio dhe video sinkronizuesit kohor dhe drejtuesit kohor, të cilët kryesiht përbëhen nga 

qarqet me ore për gjenerimin  me precicizitet të lartë të kohës për sinkronizimin e zërit me 

fotografinë, softveri kompjuterik për krijimin dhe paraqitjen e markerit me kodin kohor, 

konverterët poshtë/lartë të sinjalit frekuencor, konverterët e kryqëzuar të formatit të sinjalit, 

të gjithë për aplikim në industri, media dhe argëtim; softveri operativ për transmetim të 

shpalljeve, shitjeve, trafik dhe faturim, automatizim, administrim të pasirusë digjitale, 

programim dhe adiministrim me të drejta, posaçërisht, të softverit kompjuterik për 

administrim, mbikqyrje dhe automatizim të blerjeve, shitjeve, planifikim, hulumtim, 

administrim të inventarit, përcjellja e produkcionit dhe  procesit të kontabilitetit për 

shpallje, dhe në tërësi përmbajtjet për industrinë mediatike dhe argëtim; softveri 

kompjuterik për kontrollë dhe mbikqyrje të sistemit të ndërprerësve të signaleve televizive 

dhe radios; softveri kompjuterik për dirigjimin, mbikqyrjen dhe automatizimin e krijimit, 

çvendosjes, lokalizimit, arkivimit, nxjerrja dhe shfrytëzimit të pasurisë digjitale mediale; 

softver për administrimin e  proceseve të afariste dhe porosive, për administrim dhe 

kontrollë humane dhe automatike të procesit të punës dhe komunikimit multisistematik, për 

shfrytëzim në industrine mediatike dhe argëtim; qendrat e rrjetave të administrimit të cilët 

kryesisht përbëhen nga radio dhënësit mobil dhe po ashtu posedojnë kontrolorë elektrik të 

stacioneve bazë, kontrollorë të komunikimit elektronik dhe kontrollorë të rrjetit elektrik; 

radio stacionet mobile dhe jo mobile duplekse (dykahorë)  për komunikim; radio aparatet 

mobile duplekse për komunikim; getvej i radio rrjetave i cili pëmban kompjuterë, 

ndërprerësa kompjuterik dhe softver adekuat kompjuterik për komunikim me zë dhe 

komunikimin e të dhënave; rrjeta e bazuar në internet protokoll e cila përmban hardver 

kompjuterik dhe softver kompjuterik për komunikim interoperabil; pasije telekomunikuese, 

kryesisht sisteme radio komunikimi për kyçjen (trunking) të radio servisit publik në rrjetë 
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dhe aplikimi në industri, e cila përmban radio aparate portative, kontrolorë të stacionit  

bazë, kontrolorë të komunikimit elektronik dhe qarqeve të ndërprersëve; paisja kontrolluese 

për radio aparate duplekse fikse dhe duplekse mobile, posaçërisht paisja e stacioneve bazë 

për rrjeta fikse edhe mobile dhe komunikime, stacionet celulare bazë në shtylla të cilët 

kryesisht përbëhen nga hardveri elektronik, softveri kompjuterik, antena dhe stacionet bazë, 

stacionet kontrolluese të cilat kryesiht përbëhen nga radio hardveri dhe softveri adekuat 

kompjuterik, desktop i stacionit kontrollues kryesisht përbëhet nga radio aparati, radio 

hardverit dhe softveri adekuat kompjuterik, hardveri i konzolës dispeçerike, posaçërisht 

konzola dispeçerike dhe softveri për ekzekutimin e komunikimeve urgjente dhe 

komunikimeve jo urgjente si dhe ekzekutimin e komandimit dhe kontrollës së sigurisë 

publike, personelit dhe pasurisë, hardveri kompjuterik dhe softveri për dirigjim në vend të 

ngjarjes, për dirigjimin e radio aparateve komunikuese dhe stacioneve bazë, hardveri dhe 

softveri kompjuterik për mbikqyrjen e rrjetës, për mbikqyrjen e radio aparateve 

komunikuese dhe stacioneve bazë; sistemet radio komunikuese të cilët kryesisht përbëhen 

nga radio aparatet komunikuese mobile dhe po ashtu përbëhen nga radio aparatet 

komunikuese fikse, radio aparatet komunikuese portative, kontrollerë të stacioneve bazë, 

kontrollerë të komunikimit, dhe kontrollerë të rrjetave; getveji i radio rrjetave 

komunikuese, i cili kryesisht përbëhet nga kompjuteri, nderprerësit adekuat të kompjuterit 

dhe softveri adekuat kompjuterik për të siguruar getvejët (rrugët) drejt daljeve në rrjeta; 

reflektorët hapësinor për komunikim satelitor; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

procesimin e të dhënave për elevacionin gjeografik cili lidhet me elevacionin e lokacionit 

në tokë, ashtu që të gjenerojë, paraqesë dhe printojë dukjen tredimenzionale të paraqitjes së 

regjistruar gjeografike të lokacioneve të tilla; kompjuteri dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, katalogjizimin dhe thirrje e fotografive gjeohapsinore, produktet e dalura nga ato 

fotografi dhe produkte tjera informative, duke sinkronizuar katalogjet e të dhënave 

nëpërmjet të lokacioneve disparate të ruajtjes; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

managjimin, procesimin, eksploatimin dhe distribuim të imazheve (fotografive) me 

informata të karakerit intelegjent (intelligence); kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, procesim, eksploatim dhe distribuim të prezentimeve për planifikimin e 

fluturimeve pilotëve trafikut ajror në përgjithësi dhe kontrollave të fluturimeve; radio 

aparatet komunikuese të rrjetave; terminalet komunikuese të anijeve të cilët kryesisht 

përbëhen nga antena, baza mbështetëse, pozicioneri, modemët, konverterët në frekuneca të 

larta, konverterët në frekuenca të ulta, amplifikuesit dhe interfejsa e shfrytëzueshme; 

terminalet tokësore komunikuese të cilët kryesisht përbëhën nga antena, baza mbështetëse, 

pozicioneri, modemë, konverterë të frekuencës së lartë, konverterë  të frekuencës së ulte, 

amplifikatori dhe interfejsi i shfytëzuesit; sisteme informative kompjuterike të cilët 

kryesisht përbëhen nga kompjuterët dhe softveri kompjuterik për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit dhe paraqitjen  të dhënave në fushat e dhëna të sistemit të duhur 

informative, sistemit informativ shëndetësor, sistemeve të mençura të distribuimit të 

energjisë elektrike, sistemet e njoftimit për /dhe prognozën për motin dhe sistemet për 

njoiftime ekologjike dhe parashikimet; paisjet e aeroplanave, posaçërisht, kompresorët dhe 

dekompresorët e video signaleve, burimet e fuqisë, bartësit e tipit për montim (montues) të 

adapatuar posaçërisht për  montimin dhe lidhjen e aparateve elektrike, procesorë për 

procesimin e signaleve nga rrjeti i trafiku ajror për interoperabilitet të armëve në gjuajtjen e 

cakut, ndërpresë të sigurtë të rrjetës, softver kompjuterik në formë të protokolit të rjetave 

për lehtësimin e shkëmbimit të porosive elektronike dhe të dhënave, lidhjet radio 
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frekuencore të të dhënave për armë, UHF/VHF lidhje për të dhëna pa tel, elektronika e 

gjeneratorëve të signalit e cila kryesisht pëbëhet nga amplifikatorë të fuqisë, e gjithashtu 

përmban edhe amplifikatorë të zhurmës, çvendosës të fazes, njësinë e vonesës kohore, 

komutator të transmetimit dhe pranimit, ndarës të grupeve, kombinues të grupeve, 

konverter të frekuencave të larta, konverter të frequencave të ulta, kontrollerë të vargjeve 

(array controllers) dhe vargjeve të furnizimit dhe paisje për kontrollë, njësi kontrolluese të 

antenave, njësi referente për përcaktimin e pozicionit dhe drejtimit, njësitë kontrolluese të 

transmetuesit/ marrësit, kontrollerë të pozicionit të antenës dhe ndërprerësit selektiv të 

brezit frekuencor; sistemet komunikuese të kontrollës së trafikut ajror, të cilët përbëhen nga 

hardveri kompjuterike dhe softveri kompjuterik për paraqitje, transmetim, kontrollë, 

komutim, orjentim (routing), dhe pranim të dhënave për kushtet (rrethanat) atmosferike; 

radio aparate duplekse për komunikim me zë, të dhënave, të fotografive dhe videove, për 

perdorim nga agjencitë e ndryshme ushtarake dhe qeveritare; paisje duplekse radio 

komunikimi, posaçërisht, aparatet radio komunikuese për zë dhe të dhëna, të cilët mund të 

punojnë në shumë breza të ndryshëm frekuencorë, për tu mundësuar zyrtarëve të sigurisë 

publike dhe responderët e parë sikurse që janë agjencitë për zbatimin e ligjit, ndihma e 

shpejtë, zjarrëfikësit dhe personeli ushtarak për një  komunikim interoperabil në mes vete, 

edhe pse ndoshta infrastruktura e tyre komunikuese nuk është kompatibile; sistemet e radio  

komunikimit për servisin publik me “trunking”, lidhje dhe përdorim industrial, posaçërisht, 

stacione celulare bazë të telefonisë mobile dhe stacionet bazë të radio komunikimeve 

duplekse për telefonine mobile dhe radio aparate komunikuese fikse; altoparlantë për radio 

aparate mobile komunikues duplekse; altoparlantë për radio aparate duplekse komunikuese 

stacionare; mbushësit e baterive për radio aprate duplekse komunikuese; rrjeta 

komunikuese të bazuara në internet protokollet e cila kryesisht përbëhet nga hardveri 

kompjuterik dhe softveri kompjuterik për implementimin e komunikimeve interopreabile; 

modulet kriptografike, posaçërisht, modulet elektronike me firmëver të integruar për qellim 

të kodimit të të dhënave; makina për kodifikim; adapter radio frekuencor për komunikues 

pa tel, posaçërisht, kartela interfejsi të rrjetit; softver për dirigjimin e interfejs kartelave të 

rrjetave radio frekuencore pa tel; softver komunkues për lidhjen e interfajsës së kartelave 

radio frekuencore pa tel të rrjetave në rrjeta lokale komunikuese; getveji i rrjetës i cili 

kryesisht përbëhet nga kompjuteri, ndërprerësve kompjuterik dhe softverit kompjuterik, në 

fushën e komunikimit me zë dhe komunikimit me të dhëna; softveri kompjuterik i cili 

shfrytëzohet në fushën e kontrollit të fluturimeve, posaçërisht për mbikqyrje, mirëmbajtje, 

administrim, zgjidhje të problemeve dhe konfigurim të softverit kompjuterik për mbikqyrje 

të përformansave të sistemit të kontrollës së fluturimeve, definimit të mapingut, aploudimit 

të softverit të azhurnuar dhe verzioneve të reja, kontrolën e qasjes, definicione te 

shfytëzuesit, ripërtirjen dhe raportimet për diagnoze.                  

35   Sherbime të këshillimeve dhe kosulencës në lidhje me administrimin afarist në lëminë 

e logjistikës së telekomunikacionit; sherbime të konsulencës afariste dhe ndihmës në punën 

e sistemeve telekomunikuse dhe rrjetave për të tjerët; sherbime të konsulencës afariste dhe 

ndihmës në lëminë e telekomunikacionit, posaçërsiht puna me/dhe   administrimin e 

rrjetave telekomunikuese dhe lidhjet komunikuese për të tjerët.   

37   Konsultime teknike në fushën e ndëtimeve të stabilimenteve fikse tokësore; kosulencë 

teknike dhe ndihmë në fushën e konstruktimit , riparimit dhe mirëmbajtjes së nëndetëseve 

dhe anijeve; konsulenca teknike e cila lidhet me instalimet, riparimin dhe mirëmbajtjen e 

stabilimenteve tokësore mobile dhe fikse, satelitëve dhe sistemeve respektive informative 
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kompjuterike; këshillime teknike dhe ndihmë në fushën e shpërndarjes së paisjeve dhe 

sistemeve të hardverit kompjuterik; sherbime të mbindërtimit të teknologjisë informative 

(IT) dhe infrastrukturës së komunikacionit, posaçërisht azhurnimi i hardverit kompjuterik 

për IT dhe sisteme komunikimi; sherbime të mirëmbajtjes së sistemeve telekomunikative, 

posaçërisht, mirëmbajtja e paisjeve të radio, televizionit dhe komunikuese digjitale për të 

tjerët   

38   Konsulencë teknike në lëminë e komunikimeve satelitore dhe komunikimit nëpërmjet 

të sistemeve të ndërlidhura komunikative informative, posaçërisht komunikimi nëpërmjet të 

transmetimeve satelitore, produkteve mikrovalore dhe telemetrisë dhe instrumentariumit; 

sherbime të konsulences teknike dhe  ndihmës në fushën e komunikacionit të sigurtë dhe 

telemetrisë   

42   Konsulence teknike dhe ndihmë në lëminë e aviacionit; konsultime informative 

teknologjike në fushën e nëndetëseve dhe anijeve, stabilimenteve mobile dhe fikse 

tokësore, satelitore dhe sistemet tjera respektive informative, posaçërisht në lidhje me 

sigurine e informatave, komunikacioneve, produkteve mikrovalore dhe telemetrike dhe 

instrumentariumit; projektimi i sistemeve kompjuterike për integrimin e softverit,  

mirëmbajtje dhe sherbime informuese për konsumatorë, sisteme mbështetëse për integrimin 

e softverëve, sherbime mbështetëse për mirëmbajtje dhe planifikim dhe provizionim, dhe 

sherbime mbështetëse me provizionim për kontrollë satelitore të rrjetave,  

sisteme të komunikimit në kohë reale të mbrojtjes, dhe sisteme të kolekcionit të 

informatave intelegjente mbrojtëse në kohë reale; projektimi i sistemeve kompjuterike për 

mbështetje inxhinjerike për lansimin e satelitëve, sistemet e shpërndara komunikuese e 

sistemet e shpërndara kolektuese intelegjente; konsulencë dhe asistence teknike në lëminë e 

përshtatjes së produkteve hardverike dhe softverike kompjuterike; konsulencë dhe asistencë 

me sherbime managjimi të programeve kompjuterike, sherbime të managjimit të sajteve 

kompjuterike, dhe shpërndarja dhe managjimi i rrjetave komunikuese pa tel dhe sherbime 

komunikimi dhe managjim të lidhjeve; sherbime mbështetëse teknike, kryesisht, të 

zgjidhjes së problemeve në natyrën e testimit dhe diagnostifikimit të problemeve 

hardverike dhe softverike kompjuterike; sigurimi i web sajteve interaktive të cilët u 

mundësojnë shfrytëzuesve të hyjnë, të qasen, të monitorojnë dhe të gjenerojnë signalin e 

raporteve të dizajnuara strategjike dhe taktike të informacioneve intelegjente; sherbime të 

emigrimit të IT dhe infrastrukturës komunikuese; projektimi teknik dhe shpërndarja e 

rrjetës telekomunikative dhe rrjetave kompjuterike për të tjerët; sherbime mbështetëse 

teknike për migrimin e data qendrave, serverë dhe aplikacioneve të bazave të të dhënave; 

sherbime të migrimit të të dhënave; managjimi i aplikacioneve për softverë të IT, sherbime 

managjimi të ndërmarrjeve, kryesisht, managjimi i apliakcioneve softverike, managjimi i 

rrjetave me restrikcione, të dhëna, mirëmbajtja e softverit kompjuterik  lidhur me sigurinë 

kompjuterike dhe parandalimi i rezikut; sherbime konsulence për hardverin kompjuterik 

dhe softverin kompjuterik; konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë telekomunikuese; 

konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë informative (IT); azhurnimi dhe mirembajtja e 

softverit kompjuterik, sherbime të integrimit të teknologjisë informative (IT); mbështetje 

teknike, kryesisht, monitorimi i rrjetave kompjuterike me ndihmën e qasjes nga larg; 

sherbime të monitorimit teknik së largu të rrjetave kompjuterike dhe të mirëmbajtjes së 

softverit; managjimi së largu (remote) i sistemeve të  teknologjisë informative (IT) për të 

tjerët; planifikimi, projektimi dhe managjimi i sistemeve të teknologjisë informative (IT); 

projektimi i hardverit dhe softverit kompjuterik; projektimi i rrjetave kompjuterike për të 
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tjerët; sherbime sigurimi të informatave për projektim, shpërndarje dhe operim të sistemeve 

të sigurta komunikuese dhe rrjetave informatike, për ruajtje të sigurtë të konfidencialitetit, 

integritetit dhe disponueshmërisë së sistemeve informatike dhe të dhënave afariste për të 

tjerët; projektimi i paisjeve të radios, televizionit dhe komunikimit digjital për të tjerët; 

projektimi dhe integrimi i sistemeve telefonike, sistemeve komunikative, dhe sistemeve të 

paraqitjes së informatave.            

45   Konsulencë dhe ndihmë teknike në lëminë e sherbimeve të sigurisë informatike dhe të 

sigurisë së intelegjencës për zë të sigurtë dhe jo të sigurtë, të dhëna, dhe video komunikime, 

autorizim të shfytëzuesve, kodim identifikimi (recognition) dhe të mesazheve.   

 

 

 

(111)  29160 

(151)  13/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/251 

(591)  E  kuqe, rozë dhe e bardhë 

(732)  VINDIJA d.d. Varaždin Međimurska 

6 42000 Varaždin Hrvatska (HR), HR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte mishi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi   

 

 

 

(111)  29294 

(151)  17/08/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/253 

(591)  E zeza dhe e bardha  

(732)  Huseyin Aydogdu Arya Consulting 

SH.P.K Rr.Ahmet Krasniqi Obj.i ZI/Lok. 1-

1, Nr.47 10.000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K  rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 

 
 

(540)  Arya Consulting  

 
 

     

 
 

 

(511) 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; 
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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 publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e 

kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; 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 

publicitare; Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqane dhe nëpërmjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve jo te specializuara dhe pajisjeve elektro shtëpiake;   

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-me-

kërkese; 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 

konsulencës.”   

 

 

 

(111)  30082 

(151)  12/12/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/254 

(591)  E zeza, e gjelbër, e kuqe dhe e bardha  

(732)  Xhevdet Shoshi “Intering” SH.P.K 

rr.Ali Hadri nr.40, Obiliq, KS 

(740)    

(540)   
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(511) 4   Energji elektrike; karburante; gazra për përdorim si karburante, kryesisht bio gazra 

dhe gazra natyrale; karburante hidrokarburi; karburante te lëngëta dhe te gazit; benzinë, 

hidrogjen që digjen mesatarisht; karburante biomase; dru zjarri; gaz i lëngshëm natyror 

(LNG); gaz i lëngshëm nafte (LPG); vaj për ndezje (ngrohje) dhe aditivët tjerë jo kimik; 

Vajra dhe yndyra industriale, dylli; vajra motorik; lubrifikantë për thithjen e pluhurit, 

kompozimet e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse te ngurta dhe ndriçuese; mekanizma 

për absorbim dhe ndriçim, lëngu prerës (lëng për makina prerëse); preparate për lidhje dhe 

lagështi; avull dhe avull gjeo termik për qëllime industriale   

6   Metale të zakonshme ose gjysme të përpunuara; tuba nga metali; mbështjellëse [artikuj 

metali]; pajisje metali për ndërtim; shirita nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga 

metali për kabllo dhe tubacione; pajisje të vogla metalike; tokëza nga metali i zakonshëm 

[artikuj metalikë]; gozhda; pajisje nga metali për mobile; bravë nga metali; dry; çelësa nga 

metali; kasaforta [kuti të forta] metalike; mengene për shtrëngim nga metali; arkë e thatë 

nga metali për pajisje; etiketa nga metali; shufra metalike për saldim; spirancë; rrathë dore 

nga metali për identifikim; tregues moti-apo ere nga metali; mbrojtës të pemëve nga metali; 

kurthe për kafshë të egra; vepra arti nga metalet e zakonshme; mineral hekuri; monumente 

nga metali; helikë nga metali; bërryl nga metali për tuba; kryqëzime nga metali për tuba; 

valvule nga metali, përpos atyre që janë pjesë e makinave; material përforcuese nga metali 

për tuba; lidhje nga metali për shtrëngimin apo fiksimin e tubave; shkallë nga metali; gypa 

metalik për transportim te lëngjeve dhe gazit; gypa metalik për shpuare; ndërtesa të 

transportuese nga metali; gardh nga metali; material ndërtimore nga metali; skela nga 

metali; tel çeliku; litar nga metali; prize muri nga metali; vida metalike; mbajtës për gypa 

metalik; nyje nga metali; grepa [artikuj metali]; sistem rrotullimi nga metali   

7   Makina prerëse për përdorim industrial; mjete për ngjyrosje me spërkatje; pompa 

lubrifikuese; pajisje për shpërndarjen e gazit; mjete hidraulike për punimet e dorës; mjete të 

mbajtura me dorë te tjera nga ato që funksionojnë me dorë; mjete kryesore qe operojnë me 

ajër; çekan elektrik; makina për saldim; pompa (makina); valvola (pjesë të makinave); 

grykë e mjeteve për ngjyrosje me spërkatje; transportues pneumatik; mjete dore me fuqi të 

erës; trepan (turjela) elektrike; makina për ngjyrosje; makina kompjuterike për gdhendje 

dhe printim 3D; makineritë dhe aparatet për pastrim industrial; gjenerator energjie; valvola 

rregulluese; pompa për instalimet e ngrohjes (pompat e qarkullimit); pompat e nxehtësisë 

(pjesët e makinës); mbledhësit e shkallës së bojlerit për kaldaja makinerie; makina për 

bashkimin e dorezave mbajtëse në kontejnerë; makina elektrike për pastrim (lustrim); 

brisqet për sharra elektrike; disqet gërryese dhe lustruese; pistoleta pneumatike për nguljen 

e gozhdëve; makina për amortizimin dhe ruajtjen e paketave; makineritë dhe sistemet e 

transportit dhe përcjelljes së paketave   

37   Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e 

ingranazheve reduktuese; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të robotëve industrial; 

riparimi dhe mirëmbajtja e hapësve dhe mbyllësve elektrik të dyerve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makinerive të konstruktimit dhe pjesëve të tyre; riparimi dhe mirëmbajtja e 

makinerive dhe aparateve elektrike; riparimi dhe mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, 

transmetueseve të fuqisë, amortizuesve, frenave dhe valvuleve të cilat janë pjesë të 

makinerive; riparimi dhe mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, transmetueseve të fuqisë, 

amortizuesve, frenave dhe valvuleve të cilat janë pjesë të makinerive; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makinave salduese, pozicionuesit e punës për makinat e përpunimit të 
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metaleve, makinat metal përpunuese; makinat e paketimit ne vakum, makinat e  

mbështjelljes, makinat për formësimin e metaleve, makinat elektromekanike; sisteme te 

parkimit mekanik, makinat prerëse; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve dhe 

portave automatike; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve metalike; ndërtimi, 

riparimi, servisimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe aparaturave për lëvizje ne ajër; 

riparime dhe mirëmbajtje te makinerive dhe aparaturave te inxhinierisë civile   

40   Shërbime për përpunime mekanike ose kimike, transformime ose prodhime te 

makinave apo aparaturave sipas porosive; shërbime për riparime apo mirëmbajtja te pjesëve 

te makinerive; trajtime te materialit me prerje, formësim tjetër, gërryerje apo lustrim, veshje 

te metalit, bashkim i materialeve te ndryshme nga metali përmes saldimit, prodhim apo 

përpunim i mallrave te porositura dhe sipas nevojës apo specifikimeve te caktuara   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike; hulumtime dhe projekte që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektime dhe zhvillime te pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike; shërbime inxhinierie; vlerësime, raporte dhe këshillime 

teknologjike dhe infrastrukturës; shërbime inxhinierie mbështetëse; shërbime te 

inspektimeve, testimeve dhe kontrollit te cilësisë se materialeve, produkteve dhe mallrave 

te prodhuara inxhinierie dhe teknike   

 

 

 

(111)  29336 

(151)  18/08/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/255 

(591)  Gjelber, kalter 

(732)  PARAFARMACIA IME SH.P.K Rr. 

Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”   
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(111)  29254 

(151)  25/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/256 

(732)  Minimax Group Sh.p.k. Rr. Ferid 

Curri P.n. Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  MINIMAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet.   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.   

24   tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.    

25   Rrobat, këpucët, kapelat.    

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.    

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.   

 

 

 

(111)  29355 

(151)  22/08/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/257 

(591)   E zezë; e kaltër; e bardhë; e kuqe; 

vishnje; 

(732)  WORLD OF BIBI DOO Londonska 

no. 19-9, 1000 Shkup, Republika e 

Maqedonisë së Veriut, MK 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

(540)   
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 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

 

(511) 16   Letra dhe kartona; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; 

fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimore; broshura; libra; karta; libra për ngjyrosje; 

libra komik; pankarta letre ose kartoni.   

25   Veshje, këpucë, veshje për kokën; pizhame; këmisha; fronte për këmisha; çorape; 

veshje sportive   

28   Lojëra dhe lodra; zbukurime për pemën e vitit të ri; karta bingo; kukulla; lojëra; 

tullumbace për festa; lojera sallonesh [parlor games]; letra për të luajtur; lodra prej pelushi; 

kukulla; lodra; video lojrash me leve [video game consoles]; modele lodrash.   

38   Sherbime telekomunikacioni; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i kartolinave uruese në internet; transmetimi 

i videove sipas kerkeses.   

41   Arsimi; ofrimi i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi 

(arsim); shërbime arsimi të ofruara nga shkollat;  shërbime argëtimi; prodhim filmi, përveç 

filmave reklamues; botimi në internet i librave dhe revistave elektronike; çerdhe; organizim 

festash (argëtim); prodhimi i programeve radiotelevizive; prodhimi i muzikës; prezantimi i 

emisioneve; ofrimi i informacioneve në fushën e arsimit;  ofrimi i videove në internet, të 

pashkarkueshme; ofrimi i programeve televizive, të pashkarkueshme, përmes shërbimeve 

sipas kërkesës; publikimi i librave; publikimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet 

publicitare; shkrimi i skenarit, të ndryshme nga shkrimi për qëllime reklamimi; shkrimi i 

skenarit të filmave/programeve televizive ose video lojrave; titrimi;  mësimdhënie; argëtim 

televiziv; prodhime teatrore; dhënia me qira e lodrave; shkrimi i teksteve; seancë mësimore 

dhe instruksione [tutoring].   

 

 

 

(111)  29161 

(151)  13/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/258 

(591)  E  kuqe, e verdhë, e bardhë, e gjelbërt, 

e gjelbërt e çelur, e gjelbërt e mbylltë, e 

bruztë, kafe 

(732)  VINDIJA d.d. Varaždin Međimurska 

6 42000 Varaždin Hrvatska (HR), HR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte mishi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi; qumësht; prodhime nga qumështi dhe zëvendësimet e tyre; dezerte të ftohta nga 
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qumështi.   

30   Produkte bukëpjekësish (furre); ëmbëlsira, torta, pite dhe biskota (keksa); produkte në 

bazë të çokoladës; puding si dezert; kafe, çaj, kakao dhe zëvendësimet e tyre.   

31   Pije joalkoholike; pregatitje (të para pregatitura) për pregatitjen e pijeve. 

   

 

 

(111)  29032 

(151)  17/06/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/259 

(732)  DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.  

Via San Martino 12 20122 Milano, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BRONCARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike për trajtimin e kollës   

 

 

 

(111)  29233 

(151)  21/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/260 

(732)  HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 75, Yulgok-ro, 

Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Produkte  abrazive; vegla bujqësore përpos atyre të dores; makina agrikulture; 

sperkatës agrikulture; brushë ajri për aplikimin e ngjyrës; kompresor ajri; shpuese ajri; 

spërkatës ajri; çekan ajri; pistoletë fryrëse ajri; gozhdë ajri; pompa ajri (instalime garazhi); 

thumba ajri; kaçavidë ajri; spërkatës ajri; stapler ajri; mjet ajror; çelës ajri;alternatorë; 

gërryese këndi; aparate për gazimin e pijeve; aparate për ajrimin e ujit; aparate saldimi me 

hark elektrolik; pjatalarëse automatike; makina për pjekje për qëllime industriale; sharra për 

prerje të materialeve te forta; makineritë e lustrimit të elbit; duke qenë pjesë e veglave të 

makinës; karrika për bluarje; karrika për sharra; makineritë e lakimit; aparate lidhëse për 

sanë; makina dhe mjete për parandalimin e shenjave; ventilator (ventilator i operuar me 

energji elektrike); ventilator; makineritë e prerjes së bukës; thyerës; sharrë për tulla; preres 

brushash; peshëngrites për automjete; blloqe zinxhirësh; sharra motorike; pres sharrës; 

sharrë rrethore (cirkularë); pajisjet e fiksimit të cilat janë pjesë e veglave të makinës; 

kapëse; pajisje pastrimi duke përdorur avull; prerëse {makineri}; mulli kafeje për qëllime 
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shtëpiake (përveç funksionimit me dorë); kombajne; kompaktorë; mikser betoni; sharrë 

betoni; vibrator betoni; makineri per prodhimin e embelsirave; makinat për heqjen e 

lëvozhgës së misrit; kultivues (makineri); makine e prerë; hapëse; hapëse për saldimin me 

gaz, shpimin e ajrit të kompresuar; hapëse {makina};rrota prerëse dhe bluarëse; prerja e 

tubave të goditjes {me gaz); makina prerëse; pishtarë prerjes; çekan prishjeje-(rrenimi-

demolimi); Shpuese Bërthamë DIAMONDI; motorë me naftë; lavatriçe për qëllime 

industriale; pjatalarëse; hendek (plug);shpuese; rul daulle; makina tharëse për bujqësi; 

instalime për heqjen e pluhurit për qëllime pastrimi; auger (kermij) tokë; aparate elektrike 

për prerjen e harkut; aparate saldimi me hark elektrik; prodhues i arepave elektrike; blender 

elektrik për qëllime shtëpiake; server elektrik për byfe; hapëse kanaçesh elektrike; prerëse 

kashte elektrike; pastrues elektrik për qëllime shtëpiake; thërrmues (bluarës) elektrikë për 

qëllime shtëpiake; përzierës elektrikë ushqimi për qëllime shtëpiake;përpunues elektrik të 

ushqimit (përveç atyre për qëllime shtëpiake); shtrydhëse frutash elektrike për qëllime 

shtëpiake;çekan elektrik; vegel(armë) elektrike për ngrohje / ngjitës; makine elektrike për 

trazim; makina elektrike dhe aparate për pastrim; makina elektrike për prerjen e metaleve; 

makina elektrike për prerjen e metaleve (me hark, gaz ose plazmë); miksera elektrike për 

qëllime shtëpiake; makine elektrike per brumëra-pasta; planer elektrik(per gdhendjen e 

drurit); gërryese elektrike; rrip elektrik; prerese elektrike per qellime shtepiake; aparate 

prerese elektrike per qellime shtepiake(makina); makinë elektrike pe mbyllje me vakum; 

lavatriçe elektrike; lavatriçe elektrike për qëllime shtëpiake; lavatriçe elektrike për qëllime 

industriale; aparate elektrike për saldim; fshesa elektrike për qëllime shtëpiake; elektroda 

për makineritë e saldimit; makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makineritë e 

saldimit me rreze elektronike; rripat e ashensorit; dyert e ashensorit; aparate për 

funksionimin e ashensorit; ashensorët dhe pjesët e tyre; ashensorë [ashensorë]; motor; 

motorë për anije; shkallët lëvizëse; makina dhe mjete për shpërndarjen e plehrave;  

makineritë e mishit;;sharrë dyshemeje;makineritë e miellit; makina për përpunimin e 

ushqimit dhe pijeve për qëllime industriale; pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit; mjet i aktivizuar nga gazi; pishtar i prerjes së gazit; makineritë e 

saldimit me gaz; ndezes të saldimit me gaz; motor benzine; pompat e benzinës për pikat e 

karburantit; pajisjet e stacioneve të benzinës; lot apparate me gaz dhe ndezes i saldimit; 

gjenerator; thërrmuesit e drithërave; makinat për pastrimin e lëvozhgës së drithërave; 

ndarës të drithërave; prerës bari; fshesa elektrike për qëllime shtëpiake;elektroda për 

makineritë e saldimit; makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makineritë e 

saldimit me rreze elektronike;rripat e ashensorit;dyert e ashensorit;aparate për funksionimin 

e ashensorit; ashensorët dhe pjesët e tyre;  ashensorë [ashensorë]; motor; motorë për anije; 

shkallët lëvizëse;makina dhe mjete për shpërndarjen e plehrave; makineritë e mishit; sharrë 

dyshemeje; makineritë e miellit; makina për përpunimin e ushqimit dhe pijeve për qëllime 

industriale; pompat e shpërndarjes së karburantit për stacionet e shërbimit; mjet i aktivizuar 

nga gazi; pishtar i ndezes së gazit; makineritë e saldimit me gaz; ndezes të saldimit me gaz; 

motor benzine; pompat e benzinës për stacionet e karburantit; pajisjet e stacioneve të 

benzinës; lot aparate me gaz dhe ndezes i saldimit; gjenerator; thërrmuesit e drithërave; 

makineritë për pastrimin  e lëvozhgës së grurit; ndarës të drithërave; prerës bari; makinë 

prerëse bari; mulli; çekan shpues; pllug me thepa (mjet kultivues me thumba, dhëmbë ose 

disqe  që përdoret kryesisht për thyerjen dhe zbutjen e tokës); makina për tharrjen e 

korrjeve; kombajna; makina për korrje; ngrohës; gërsher elektrike për muri të gjallë; 

peshëngitese; kapuç (pjese makinash); hinka {shkarkim mekanik}; kositëse qe  rri pezull; 
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mjet fiksues hidraulik; mjet hidraulik i prerjes; mjete hidraulike; makina për prodhimin e 

ëmbëlsirave të akullit; shpuese impakt; ventilues industrial; fshesë vakumi me korrent 

industriale; sharrë dore; makineri për brum; thika për makinat e kositjes; makineritë e 

prerjes me lazer; makineritë e përpunimit (punimit) me lazer; shirita (makina gëdhenese); 

prerese per bari; ngrohes i livadheve; ashensorë; DRITA KULLASH; sharrë log; ndarës 

log; pompa lubrifikuese; makina për prodhimin e brumërave; makina për copëtimin e 

mishit;  mullinj për qëllime shtëpiake (përveç atyre që operohen me dorë); MINI 

DUMPER(KIPER) (duke përjashtuar llojin e pasagjerit); sharrë rrethore; perzieres shpuese; 

motore;kultivator të motorrizuar; motore anijesh; PRERES SHUM 

DIMENZIONAL(perdorim te shumfisht); vegla me perdorim te shumfisht; makina per 

pergaditjen e brumërave; makineritë e saldimit dhe prerjes së oksi-acetilenit; hapëse saldimi 

me acetilen oksigjeni; pajisje për prerjen me oksigjen; makina per qethje; baltues; pllugje; 

parmendat e plugimit; pompa pneumatike; lustrues; mjet i aktivizuar nga pluhuri; 

PASTRUES ME ENERGJI; vegla elektrike; lares me presion; makinat e pellgjeve; makina 

për mbledhje (grebuja); shtypës; korres dhe lidhes; makina për lidhjen e telave te 

armatures; sharrë kthyese; makina për sortimin e kokrrave te orizit; makina për lustrim orizi 

ose elbi; makineritë e mbjelljes së orizit; makina për lustrim orizi; makineri për ndërtimin e 

rrugëve; pastrues rrugësh; robotët; robotë [makina]; ÇEKAN RROTULLUES; mjete 

rrotulluese; router; gëdhenes; sharra; makineri skarifikuese; këmishëza; mbshtjelles; 

makina qepëse; makina qepëse për qëllime shtëpiake; gërshërë të mëdha {elektrike}; 

copëtues; shkurre; hedhës dëbore; ventilator bashkues për makineritë e prerjes me gaz; 

aparate bashkimi {me gaz); tuba goditje për bashkim {me gaz); hekura bashkuese 

{elektrike}; hekura bashkimi {me gaz); llambat e bashkimit; mbjellëse {makineri}; harëse 

rrotullimesh për qëllime shtëpiake (jo të nxehta); ndarës të kërcellit {makina}; startues për 

motorë dhe makina; SHIRITA ÇELIKU;  makineritë e përfundimit të litarëve të kashtës; 

makinat e saldimit me valë supersonike; sharrë tryeze;  ngjites-kapës; makineri për 

përpunimin e tokës; makina për pastrimin e tekstilit per qellime industriale; prerës 

tjegullash; freza; makinat e kompaktimit të plehrave; mistri; pllugje për heqjen e barit; 

makineritë e saldimit me valë ultra; sharrë universal; qese me vakum per  fshesa me 

korrent; zorrë fshesash me korrent; pastruesit me vakumit; fshesa me korrent për qëllime 

industrial; makineritë e paketimit me vakum; peshngitese te vagonave; aparate larëse; 

Lavatriçe; lavatriçe (lavanderi); lavatriçe për qëllime industrial; makineritë e thërrmimit të 

mbeturinave; pompë uji; makina për saldimin e valëve; makineri tharrje; aparate saldimi 

{elektrike}; verërari; shtrengues; makina për shtrylljen e rrobave për lavanderi; Pastrues 

robotik për qëllime shtëpiake; Pastruesit elektrik të vakumit për qëllime shtëpiake; 

kompresor per frigorifer; Ndarësit e avullit / vajit; mbingarkuesit për motor; ngrohësit e 

tepërt; motorë me naftë për anije ose aeroplanë; turbina me avull për anije ose aeroplanë; 

Gjenerator benzene; Gjenerator dizel; Ekskavator; Pjesë ekskavatori; Ngarkues rrotash; 

Pjesë të ngarkuesit të rrotave; ngarkues te vegjel- mini; pjesë te ngarkuesve te vegjel-mini; 

hapësit e gropave; pjesë për hapës gropash; ingranazhe indukcioni të cilët janë pjesë e 

makinave; Kontrolle pneumatike për makineritë; Gjeneratorët e energjisë diellore; Robotë 

industrial; Manipulues automatic; krahët robotikë për qëllime industrial; kontrolle 

pneumatike për robotët; aparat kontrolli mekanik për robotë.   

9   Televizor 3D; Kartat e kontrollit të hyrjes [të koduara ose magnetike]; Instalime të 

Kontrollit të hyrjes (Automatike -); Sistemet e kontrollit të hyrjes (Automatike -); Sistemet 

e kontrollit të hyrjes (elektrike -); alarmet akustike [zanore]; aparate alarmuese; alarme; 
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bateri alkaline; aparate paralajmëruese kundër vjedhjeve; audio dhe video marrës; audio  

altoparlantë; marrës audiovizivë; Vëzhguesi i foshnjës; bateri për automobil; bateri për ups 

/ invertor; pajisje për karikimin e baterisë; karikues baterie; Pajisja biometrike për 

kontrollin e hyrjes; Skanues biometrike të gjurmëve të gishtave; Skaner dore biometrike; 

Aparate identifikuese biometrike; Pajisje e identifikimit biometrik për menaxhimin e kohës 

dhe pjesëmarrjes; Lexues i informacionit biometrik; Lexues biometrik; Skanues biometrik 

të retinës; Skanues biometrikë; Aparate biometrike të sigurisë; kufje dhe koka Blututhi; 

Altoparlantë Blututh; transmetues blu-ray; boombox (system muzikor portative); alarme 

kundër vjedhjes; sistem alarmi kunder vjedhjes dhe zjarrit; qelizë butoni; kamera CCTV per 

vezhgim; kamera për automjete; navigacion për automjete; altoparlanta për vetura; 

televizione per makina; video regjistrues per makina; këllëfë për celularë; CCTV për 

monitor; cd transmetues; Karikues për telefon celular (Karikues, Kabllo USB); makina dhe 

aparate kinematografike; aparate komunikimi për aeroplanë; aparate komunikimi për 

automjete; program kompjuterik i lojërave kompjuterike; program kompjuterik për 

aeroplanët pa pilot; lente kontakti; pajisje për përdorim pa duar të celularëve; pajisje për 

transmetim radio pa tel (wireless); kamera dixhitale; mbyllës dixhitalë i derës; shfaqje e 

informacionit dixhital (did); stilolapsa dixhitalë për kompjuter; korniza për foto dixhitale; 

sinjalistikë dixhitale; video regjistrues dixhital (DVR); regjistrues dixhitalë të zërit; zbulues 

drejtimi; qelizat e thata; qeliza të thata (bateri); Syze dhe maska mbrojtëse nga pluhuri; 

transmetues DVD; kufje; akumulatorët elektrikë; akumulatorët elektrikë për automjete; 

bateri elektrike; kabllo elektrike & mbështjell kabllor për përdorim në shtëpi dhe kopsht; 

aparat elektrike për flokë dredha; hekur elektrike; tabela elektrike të njoftimit të ndriçimit; 

brava elektrike; priza elektrike; çelësa elektrikë; stacioni elektrik i motit; maskë elektrike 

për saldim; alarme elektrike dhe elektronike kundër vjedhjes; agjendat elektronike; tabela të 

zeza elektronike; tabela dixhitale elektronike sinjalizuese; ekran elektronik; panela 

elektronike treguese; tabela elektronike të njoftimeve; stilolapsa elektronikë; fotokopjues 

elektronikë; kornizë elektronike e fotos; përkthyes elektronikë të xhepit; pajisjet për 

analizën e përbërësit; kordonë zgjatues; Pajisja e identifikimit të fytyrës për menaxhimin e 

kohës dhe pjesëmarrjes; Pajisja për njohjen e fytyrës për kontrollin e hyrjes; Telefonat me 

funksione; Pajisja e identifikimit të gjurmëve të gishtave për menaxhimin e kohës dhe 

pjesëmarrjes; Sensorë të gjurmëve të gishtave për kontrollin e hyrjes; alarme zjarri; aparate 

për sistemet e pozicionimit  global [GPS]; skaner dore; shirita për pastrimin e kokës 

{regjistrimi}; kufje; bateri me tension të lartë; terminalet me kalim të lartë; sistemi i teatrit 

në shtëpi; sistemi intercom; interfonët; invertorë [energji elektrike]; Skaneri Iris për 

kontrollin e hyrjes; Skaneri Iris për kontrollin e qasjes dhe menaxhimin e kohës dhe 

frekuentimit; makina karaoke; tastierë për telefona mobil; Peshore kuzhine; Detektor lazer; 

metë laserik i distancës; laser nivelizues; aparate për matjen e nivelit lazer; Gjetës të 

diapazonit lazer; Televizor LCD; Telivizor LED; sistemi i njohjeve të tabelave të 

regjistrimit; bateri litiumi; aparate matëse; makina dhe aparate meteorologjike; mikrofona; 

Mifi (pajisje portative me valë Novatel) për lidhje WiFi celular; bateri të telefonit celular; 

telefona mobil; modeme; monitor (ekran) për CCTV; pajisje montimi për kamera dhe 

monitorë; transmetues mp3; transmetues mp4; MULTI TAB (shirita elektrik me shumë 

priza); multivizion; instalime të komunikimit në rrjet; Regjistruesi i videos në rrjet; ni 

(nikel-metal) bateri të rimbushshme për cd; bateri të rimbushshme ni mh; bateri për ruajtjen 

e nikel-kadmiumit; Televizor OLED; OUTLET; TV PDP; asistentë personale dixhitale 

(PDA); stereot personale; peshore personale për peshimi; phablet (telefon me ekran me te 
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madh se i zakonshmi); kutia e telefonit & mbajtësja & mbajtëse për telefonat mobil; aparate 

fotografike dhe instrumente; aparate fototelegrafie; qeliza fotovoltaike; Ngarkuesit portativ 

/ bankat e energjisë (powerbank); aparate portative të komunikimit; transmetues mediatik 

portabël; rimbushës portabël; telefona portabël; banka e energjisë (powerbank); shirit 

elektrik; TV projeksion; projektorë; Veshje mbrojtese; Priza mbrojtëse të veshit; Syze 

mbrojtëse; Mburoja mbrojtëse të fytyrës për helmetat mbrojtëse; Film mbrojtës për 

aksesorët celularë; maska mbrojtëse për saldim; këpucë mbrojtëse; instalime radari; radio; 

komplete radiotelefonike; largësimatës; lexues (pajisje për përpunimin e të dhënave); 

kamera të pasme për automjete; marrësit dhe transmetuesit e sinjaleve; marrës për satellite; 

transmetuesit e regjistruesve; aparate për telekomandë; aparate për telekomandë për 

kamera; Aparat i telekomandës për kontrollin e hyrjes njerëzore; kamera me telekomandë; 

dritat e sensorit; kuti për sete; karta inteligjente; mbushës inteligjent; syze të zgjuara; jastëk 

i zgjuar; telefona të mençur; TV i zgjuar; Kabllot e të dhënave të telefonave inteligjentë; 

sensorë tymi; bateri diellore; aparate dhe instrumente për regjistrimin e zërit; altoparlant; 

syze (optikë); nivelizues; Mbështetëse dhe mbajtëse për aksesoret celular; startues dhe 

çakëll për llambë; startues për aparate ndriçimi; kompjutera tablet; aparate telefonik; 

teleskopë; monitorë televizivë; marrës televizivë; marrës televizivë (aparate televizive); 

transmetues televizivë; televizione; terminal për libra elektronikë; terminal për gazetë 

elektronike; terminal për botime elektronike; terminal për libra ose letra studimi elektronik; 

terminale për radiotelefonët; Kartë flash-flash (kartë me kapacitet të lartë dixhital Micro 

Secure) për përdorim të telefonit celular; Termometra, jo për qëllime mjekësore; jastëkët 

prekës; transmetuesit e sinjaleve elektronike; Gramafon; Telekomanda në TV; TV UHD; 

aparate (furnizim me energji të pandërprerë); usb (bus serial universal); produkte VCR; 

radiot e automjeteve; Pajisja e identifikimit të venave për menaxhimin e kohës dhe 

frekuentimit; Pajisja e njohjes së venave për kontrollin e hyrjes; kamera video [kamera]; 

karta lojërash video; regjistrues video; aparate për regjistrim video për automjete; telefona 

video; video mur; Kufje me realitet virtual (VR); bateri vrla; radio dore uoki; kamera ajrore 

(dron); helmeta për saldim; maska saldimi; bateri të qelizave të lagura; Aparat pa tel për 

mbylljen e derës për kontrollin e hyrjes; tela, elektrike; pajisjet e pikës së hyrjes pa tel 

(wap); altoparlantë pa tel; aparate me rreze x jo për qëllime mjekësore; bateri karboni 

zinku; bateri të klorurit të zinkut; orë inteligjente; shirit për telefona të mençur; aparate 

komunikimi për anije; makina dhe instrumente komunikimi për anije; program kompjuterik 

i shkarkueshëm për anijet për kontrollimin e lëvizjes së anijeve; Reostatet; Rele elektrik; 

Mbajtës të rrymave elektrike; Transformatorët; Konvertues elektrik; ndërprerës i tensionit 

të lartë; makineritë e shpërndarjes së energjisë elektrike; ndërprerës të tensionit të ulët dhe 

të mesëm; ndërprerës; bordet e shpërndarjes; kutitë e shpërndarjes; Sensor për motorët; 

matëset; sensori i presionit të gomave; panele diellore; module diellore; module të energjisë 

diellore për gjenerim; Aparati i kontrollit elektrik robotik; robotë laboratorikë; softuer për 

kontrollimin e robotëve.   

11   Frigoriferë "kimchi"; kondicionerë; FTOHESI I AJRIT; aparate për deodorizimin e 

ajrit; tharëse ajri; pastrues ajri për qëllime shtëpiake; sterilizuesit e ajrit; aparate për 

filtrimin e ujit të pijshëm; aparate për ngrohje / ventilim dhe klimatizim; aparate për 

ngrohjen e hapësirës; aparate për ventilim dhe klimatizim; aparate për gjenerimin e avullit; 

drita të akuariumit; llamba me hark; llambë diellore artificiale; autoklavë (tenxhere 

elektrike nën presion); tharëse automatike të duarve; furra të bukëpjekësve; furra të pjekjes 

për qëllime shtëpiake; kalldaja (përveç pjesëve të makinerive); kalldaja për qëllime 
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shtëpiake; makineritë e pjekjes së bukës; makineritë për prodhimin e bukës; ndezës (përveç 

për përdorim laboratorik); qilima, të ngrohur elektrikisht; drita të tavanit; llambë cfl 

(fluoreshente kompakte); llambadarë; pjekësit e kafesë; kompresor për frigorifer; tenxhere; 

aparate dhe instalime gatimi; pajisje ftohëse dhe instalime; llamba të tavolinës; llamba të 

shkarkimit dhe pajisjet e tyre; aparate për dezinfektimin e enëve për qëllime shtëpiake; drita 

jo të forta-ashpëra ; bide elektrike; batanije elektrike (jo për qëllime mjekësore); batanije 

elektrike për qëllime shtëpiake; filtra elektrik kafeje; aparate elektrike për kafe; aparate 

elektrike për kafe për përdorim shtëpiak; enë elektrike për kafe; shporeta elektrik; enë 

(tengjere) elektrike për zierje për qellime shtëpiake; shporeta elektgrik për qellime 

shtëpiake; pajisje elektrike për zierje; dozatorë-bombolë elektrike për ujë te ftohët dhe të 

ngrohët; friteza elektrike me yndyrë të thellë; friteza elektrike; njomësit e ajrit për qellime 

shtëpiake; dehidratuesit elektrikë; aparate dezinfektuese të enëve elektrike për qëllime 

shtëpiake; aparatet elektrike për kafe ekspres për qëllime shtëpiake; ventilator elektrik; 

ventilator elektrik për përdorim përsonal; aparate elektrike me avull për ushqim; ngrirje 

elektrike për qëllime shtëpiake; tigan elektrik; furrat elektrike për qëllime shtëpiake; 

ZGARË (GRILL) ELEKTRIKE; tharëse elektrike për flokë; tharëse elektrike për duar; 

aparate elektrike për ngrohje; tharëse elektrike për duar me ajër të nxehtë; dyshek elektrik 

me ujë të ngrohët; lagështues elektrik; PUNUES AKULLI ELEKTRIK; kazanët elektrikë; 

kazanët elektrikë për qëllime shtëpiake; MAKINË ELEKTRIKE për trazim; llamba 

elektrike; tharëse rrobash elektrike; aparate elektrike për kokoshka-kupa; tigan për gatim 

me presion elektrik; ngrohës elektrik rrezatues për qëllime shtëpiake; radiatorë elektrikë; 

mjete levizese elektrike; vitrina elektrike frigoriferike; frigoriferë elektrike; frigoriferë 

elektrikë për qëllime shtëpiake; tenxhere elektrike orizi; prodhuesit e sanduiçit elektrik; 

tenxhere elektrike me efekt të ngadaltë; aparate elektrike për ftohjen e hapësirës për qëllime 

shtëpiake; shporeta elektrike; tostere elektrike; tostere elektrike per amvisni; hekur elektrik 

për waffle; aparate për waffle elektrike; pastrues elektrik uji për qëllime shtëpiake; ftohës 

elektrik të verës; jastëk elektrik; shtroje elektrike; sterilizues elektrik me avull (qëllime jo 

formale); Tharëse elektrike  sterilizuese për furçë dhëmbësh; kalldaja elektrike; makinë 

elektrike për kokoshka-kupa; gjeneratorë anionesh të energjisë elektrike; tenxhere me 

induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; kapela për kuzhinë; ventilues për 

ventilator; filtra për ujë të pijshëm; elektrik dore (pishtarë); reflektor; llamba fluroscente; 

THARËSE USHQIMESH; ngrirje; avullore për rroba-veshje; kalldaja me gaz; ndezës gazi; 

furrat e gatimit me gaz për qëllime shtëpiake; zjarre me gaz; grila gazi; ngrohës i gazit; 

diferencues i gazrave; frigoriferë me gaz; shporeta me gaz; ngrohës uji me gaz; zgarë 

(pajisje gatimi); tharëse flokësh; tharëse flokësh për qëllime shtëpiake; llamba halogjene; 

tharëse elektrike për dorë; strofulla; pompa të  ngrohtësisë; ngrohje për banjo; aparate për 

ngrohje dhe klimatizim; aparate për ngrohje; kalldaja për ngrohje (përveç atyre për 

automjete); llambë merkuri me presion të lartë; llambë natriumi me presion të lartë; tharëse 

flokesh elektrike me kapelë-mburojë për perdorim shtepiak; aparate me ajër të ngrohët; 

lagështuesit; makineri akulli; frigoriferë akulli; llambat inkandeshente; aparate ndriçimi të 

brendshëm dhe të jashtëm; furra të gatimit industrial; llambat infra të kuqe; shpërndarës të 

menjëhershëm të ujit të ngrohtë; gjeneratorë të joneve për pastrimin e ajrit; furra kuzhine; 

fenerë për ndriçim; ndriçues ; pajisje ndriçimi; llamba halogjene metalike; furrat me 

mikrovalë; furrat me mikrovalë (aparate gatimi); furrat me mikrovalë për qëllime 

industriale; llamba neoni; pastrues jo elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; shporeta me vaj 

(ngrohje hapësinore për përdorim shtëpiak); furra; Gërryes-qerues( per perime); shporeta 
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me naftë; radijator (ngrohje); aspirator (kapela nxjeres avulli) për perdorim shtepiak; 

aspirator për qellime shtëpiake; aparate dhe instalime frigoriferi (përveç atyre për 

automjete); frigoriferë; ftohësit e dhomave; roteriet; llamba sigurie; dushe; ngrohje diellore 

të ujit; reflektror; startues dhe mbylles për llampa; STERILIZATOR;sterilizues për krevate; 

sterilizues;  drita ndriqimi të rrugëve; Pajisje për pastrimin e ujit nga çezmet;  llampa 

ultraviolete( jo për qellime mjekësore); instalacione dhe pajisje ventilimi; kapuçë ventilimi; 

ventilator; tiganët për ngrohje; aparate për filtrimin e ujit; ngrohës uji (bojlere); ngrohës uji 

(pajisje); jonizues uji për amvisni;  pastrues uji për nevoja shtëpiake; aparate për pastrimin 

e ujit; zbutës uji; sterilizues uji;  llampa për sipërfaqe ujore;  maska për saldim; LED drita 

të larta; LED ndriqim kopshti; LED tabela; LED ndriqime Krishtlindjesh; LED llamba 

dekoruese; LED ndriqim për nevoja- urgjencë; LED glob  me fije flakëruese; LED 

mbushje- karikim. 

  

 

 

 

(111)  29199 

(151)  15/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/261 

(732)  Xhevdet Tara  N.P.H. Qebaptore " 

GJAKOVA E VJETËR " Rr. “UÇK-së”, 

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Xhevdet Tara N.P.H. Qebaptore " 

GJAKOVA E VJETËR " 

Rr. “UÇK-së”, 10000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi; mish gjedhi si dhe produktet nga ky mish; ekstraktet e mishit, mish i 

përpunuar, salçiçe (suxhuk), vishlle, pleskavica, qofte, qebapa, mish i pulës, produkte nga 

mishi i pulës; mish i terur; produkte nga qumështi, ajkë, kajmak, gjalpë, kos, jogurt, ajran.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  29031 

(151)  17/06/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/262 

(732)  Dreadnought, Inc. 103 Foulk Road 

Suite 202 Wilmington, DE 19803, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 

(540)  MARTIN 
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(511) 9   Paisje për amplifikimin e zërit për instrumente akustike, kryesisht, magnete për 

instrumentet muzikore me tela, magnetë elektrik të përshtatur posaçërisht për instrumente 

me tela me dridhje   

15   Instrumente muzikore me tela me pragje; aksesorë për instrumente me tela me pragje,  

posaçërisht tela për instrumente muzikore, rripa për instrumente muzikore, pulla për rripa 

për instrumentemuzikore, mbështetës për instrumente muzikore, valixhe dhe këllëfe të 

përshtatura posaçërisht për instrumente muzikore me tela me pragje, kunja të pjesës së 

sipërme dhe të poshtëme të instrumenteve (kunja për samarin dhe pjesën e poshtëme) për 

tela të instrumentit muzikor me pragje, kapodasterë, dridhëse për instrumenta muzikorë, 

mbajtëse (tavëll) për dridhëse të telave, qeska për dridhëse, posaçërisht të adaptuara për 

perdorim për instrumemnta muzikor me tela me pragje, magnetë të adaptuar posaçërisht për 

instrumenta muzikor me tela me pragje, mbledhës (pjesa cilindrike ku mblidhet-mbështillet 

teli) të telave, tubet për akordim (shtimeri, engl. pitch pipes), piruni akustik (diapazoni), 

dhëmbëzorët (ingranazhet) për lëvizjen (akordimin) me butona (civija) në kokën e 

instrumentit muzikor me tela me pragje; pjesë të gitarës për ndërtimin ose përmirësimin e 

gitarës, posaçërisht samarit të gitarës, mbrojtja e gitarës nga dëmtimet nga dridhësja, 

shkopët e qafës së gitarës, urëzat mbi samarin e gitarës, pikat shënuese për qafën e gitarës, 

dekorime të punuara paraprakisht nga margaritarët, komplet dekorime nga margaritarët, 

inkustrime zbukuruese (futje) prej druri , pjesë fundore nga plastika, shiriti (shtresa) nga 

përlhura, pllakëza  të punuara nga druri, lidhësja plastike për trupin e gitarës; pjesë për 

gitarë, posaçërisht komplete që lidhin pjesën e sipëme dhe të mbrapmë të gitarës.   

25   Rroba për mashkuj, gra dhe fëmijë, posaçërisht ndërresa (maica), duksa, ndërresa 

sportive, pjesë të sipërme, pjesë të poshtëme, përparëse, xhaketa, kapela dhe kasketa. 

 

 

 

 

(111)  29158 

(151)  13/07/2022 

(181)  19/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/263 

(732)  Dreadnought, Inc. 103 Foulk Road 

Suite 202 Wilmington, DE 19803, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Paisje për amplifikimin e zërit për instrumente akustike, kryesisht, magnete për 

instrumentet muzikore me tela, magnetë elektrik të përshtatur posaçërisht për instrumente 

me tela me dridhje   

15   Instrumente muzikore me tela me pragje; aksesorë për instrumente me tela me pragje,  

posaçërisht tela për instrumente muzikore, rripa për instrumente muzikore, pulla për rripa 

për instrumentemuzikore, mbështetës për instrumente muzikore, valixhe dhe këllëfe të 

përshtatura posaçërisht për instrumente muzikore me tela me pragje, kunja të pjesës së 

sipërme dhe të poshtëme të instrumenteve (kunja për samarin dhe pjesën e poshtëme) për 
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tela të instrumentit muzikor me pragje, kapodasterë, dridhëse për instrumenta muzikorë, 

mbajtëse (tavëll) për dridhëse të telave, qeska për dridhëse, posaçërisht të adaptuara për 

perdorim për instrumemnta muzikor me tela me pragje, magnetë të adaptuar posaçërisht për 

instrumenta muzikor me tela me pragje, mbledhës (pjesa cilindrike ku mblidhet-mbështillet 

teli) të telave, tubet për akordim (shtimeri, engl. pitch pipes), piruni akustik (diapazoni), 

dhëmbëzorët (ingranazhet) për lëvizjen (akordimin) me butona (civija) në kokën e 

instrumentit muzikor me tela me pragje; pjesë të gitarës për ndërtimin ose përmirësimin e 

gitarës, posaçërisht samarit të gitarës, mbrojtja e gitarës nga dëmtimet nga dridhësja, 

shkopët e qafës së gitarës, urëzat mbi samarin e gitarës, pikat shënuese për qafën e gitarës, 

dekorime të punuara paraprakisht nga margaritarët, komplet dekorime nga margaritarët, 

inkustrime zbukuruese (futje) prej druri, pjesë fundore nga plastika, shiriti (shtresa) nga 

përlhura, pllakëza  të punuara nga druri, lidhësja plastike për trupin e gitarës; pjesë për 

gitarë, posaçërisht komplete që lidhin pjesën e sipëme dhe të mbrapmë të gitarës.   

25   Rroba për mashkuj, gra dhe fëmijë, posaçërisht ndërresa (maica), duksa, ndërresa 

sportive, pjesë të sipërme, pjesë të poshtëme, përparëse, xhaketa, kapela dhe kasketa. 

   

 

 

(111)  29878 

(151)  06/10/2022 

(181)  22/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/267 

(526)  Kolltuk  

(591)   Ari, e gjelbert 

(732)  REMBEK SH.P.K 

Prishtinë,Rr.Muharrem Fejza,P3B, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej 

drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat(përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë ipërpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prejporcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

805 

 

(111)  29275 

(151)  05/08/2022 

(181)  22/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/268 

(591)  E kaltër 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 

Bagsvaerd, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit dhe mbipeshës; përgatitje 

farmaceutike për menaxhimin e hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave 

drapër; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatit jo-

alkoolik, aterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje kronike të veshkave; 

përgatitje farmaceutike për terapi hormonale dhe qeliza staminale për qëllime mjekësore; 

pajisje për shpërndarjen/dhënien e ilaçeve që përmbajnë produktet e sipërpërmendura; 

përgatitjet kimike për përdorim në pajisjet mjekësore   

9   Botime elektronike, domethënë, broshura, libra, katalogë, fletëpalosje, revista, si dhe 

materiale mjekësore, udhëzuese dhe mësimore në fushën e diabetit, mbipeshës, menaxhimit 

të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të 

trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, aterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

shkarkime të publikimeve elektronike që përmbajnë raporte elektronike që përmbajnë 

rezultate nga provat klinike dhe studimet në fushën e parandalimit dhe trajtimit të diabetit, 

mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, 

trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve 

kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e 

qelizave staminale (burimore); aplikacione softuerësh për përdorim me pajisje të lëvizshme 

për monitorimin dhe menaxhimin e diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për 

trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit 

jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të 

veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore);  harduer dhe 

softuer kompjuterik, për përdorim me pajisjet mjekësore të injeksionit për mbledhjen, 

transmetimin dhe shfaqjen 

të dhëna mjekësore; softuer mjekësor për menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit 

të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të 

trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

softueri si pajisje mjekësore   

10   Aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjikale, përkatësisht, shiringa dhe 

stilolapsa hipodermike; aparate dhe instrumente mjekësore për rindërtimin dhe injektimin e 

preparateve farmaceutike; aparate dhe instrumente mjekësorë, përkatësisht, pajisje 

injeksioni për administrimtë përgatitjeve farmaceutike, pompave mjekësore të infuzionit, 

kontrollues të pompave të infuzionit, pajisjeve adezive (me ngjitëse) të infuzionit; pajisje 
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mjekësore të lidhura dixhitale për monitorimin e shpërndarjes së përgatitjeve farmaceutike 

për përdorim në lidhje me menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës 

dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, 

steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjikale, përkatësisht, pajisje injeksioni për 

administrimin e preparateve farmaceutike dhe transmetimin pa tel të të dhënave mjekësore 

në lidhje me menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për 

trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit 

jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të 

veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); pajisje 

mjekësore, përkatësisht automatike 

pajisje automatike për futjen e gjilpërave, kapakë mbrojtës për shiringat hipodermike dhe 

lapsat mjekësorë; gjilpëra për injeksione; gëzhoja(kuti mbajtëse) dhe kapsula për 

administrim të përgatitjeve farmaceutike 

   

 

 

 

(111)  29043 

(151)  17/06/2022 

(181)  23/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/269 

(591)  Hirit, verdhë 

(732)  ÖZ KA LASTIK VE KAUÇUK 

SANAYİ TICARET ANONİM ŞİRKETİ 

MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU 

CAD. ÖZKA KAUÇUK İDARİ BİNA 

NO:129 Başiskele Kocaeli 

TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota të automjeteve; goma pa tuba   (pa 

goma të brendëshme); Komplete për rregullimin e gomave të përbëra nga copa të gomave 

(arrna) dhe valvola të gomave  për automjete.   

 

 

 

(111)  29044 

(151)  17/06/2022 

(181)  23/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/270 

(591)  kalter, bardhë 

(540)   
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(732)  ARI GIDA SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ  Ankara Cad. No:344 Kurtköy 

Pendik İstanbul TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
      

 
 

 

(511) 5   Shtesa ushqyese; preparate mjekësore për qëllime dobësimi (hollimi); ushqim për 

beba; barëra dhe pije bimore të adaptuara për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  29101 

(151)  07/07/2022 

(181)  23/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/272 

(732)  Aviko B.V., Dr. Alphons Ariënsstraat 

28, 7221 CD Steenderen, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SUPER CRUNCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patate të skuqura     

 

 

 

(111)  28991 

(151)  01/06/2022 

(181)  23/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/273 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  KOHA LOUNGE SH.P.K. Rr. Lidhja 

e Prizerenit - Objekti Viva Fresh, Kati II, 

60000 Gjilan, Kosovë., KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. Rr. 

Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 60000 

Gjilan – Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të 

frutave dhe pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).   
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33   Pije alkoolike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoolike të para-

përziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoolike; pije energjike alkoolike .   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafiteri 

(menzë), Hotele, Motele.   

 

 

 

(111)  29788 

(151)  29/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/275 

(300)  3020000119627  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SCELTE DI BENESSERE 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjeret; Shërbimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimit dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

809 

 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

   

 

 

(111)  29513 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/276 

(300)  302020000119639  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 
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të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

   

 

 

(111)  29512 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/277 

(300)  302020000119648  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 
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databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.”   

 

 

 

(111)  29511 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/278 

(300)  302020000119651  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SCELTE DI BENESSERE FAI UN 

GESTO BUONO PER TE E PER 

L'AMBIENTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.”   
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(111)  29510 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/279 

(300)  302020000119672  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 
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(111)  29509 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/280 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  IL BUONO DEL PAESE 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 
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(111)  29508 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/281 

(300)  302020000119678  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 
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(111)  29507 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/282 

(300)  302020000119681  30/12/2021  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast);Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit;Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve;Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin);Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë 

Internetin);Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe 

televizionit;Televizion, kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat;Ofrimin e 

qasjes në mediat udhëzuese dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative 

multimediale;Ofrimin e qasjes në program/softuerët kompjuterik dhe mediat e 

mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë 

internetin);Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes 
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në databazat e rrjeteve kompjuterike.”   

 

 

 

(111)  29506 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/283 

(300)  302020000119690  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  IL BUONO DEL PAESE PER TE, 

IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE 

REGIONALE ITALIANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 
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(111)  29505 

(151)  09/09/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/284 

(300)  302020000119711  30/12/2020  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”   

35   “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”   

38   “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 
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(111)  28993 

(151)  13/06/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/285 

(591)  Kaltër, bardhë 

(732)  Ismajl Jakupaj Rr. Azem Jashanica, 

Nr.32, Prishtina, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(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   

5   Preparate higjienike për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacione; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.    

16   Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për 

fytyrë,facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për 

heqjen e makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine.   

35   Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5.   

 

 

 

(111)  28994 

(151)  13/06/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/286 

(591)  Kaltër, bardhë 

(732)  Ismajl Jakupaj Rr. Azem Jashanica, 

Nr.32, Prishtina, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(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. 
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5   Preparate higjienike për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacione; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qellime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.    

16   Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për 

fytyrë,facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për 

heqjen e makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine.   

35   Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5. 

 

 

 

 

(111)  29274 

(151)  05/08/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/287 

(591)  E bardhë, gri e errët, gri, gri e lehtë, e 

kuqe, blu e errët, blu, blu e lehtë, e bruztë, e 

verdhë, dhe e zezë. 

(732)  KLIN PRODUTOS INFANTIS 

LTDA. Rua Saulo Wesley G. Peres, 769, 

Bairro Novo Parque São Vicente, Birigui, 

São Paulo, Brasil. CEP: 16200-319., BR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje për këmbën, këpucë, pantofla, sandale, atlete dhe çorape.   

 

 

 

(111)  29195 

(151)  15/07/2022 

(181)  24/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/288 

(591)  e bardhë, portokalli, e kuqe, e 

gjelbërtë, kafe, e verdhë, e hirtë 

(300)  Z-202170027  13/01/2021  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

(540)   
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Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

   

 

 

(111)  29196 

(151)  15/07/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/289 

(591)  portokalli, e gjelbërtë, e kaltërt, e 

bardhë 

(300)  Z-202171269  23/12/2021  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

(540)   
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1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30.   

 

 

 

(111)  29197 

(151)  15/07/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/290 

(300)  Z-202071268  23/12/2021  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

(540)   
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Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.    

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

   

 

 

(111)  29198 

(151)  15/07/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/291 

(591)  e bardhë, portokalli, e kaltërt (blu) 

(300)  Z-202071271  23/12/2020  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(540)   
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(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish;peshk;shpezë;kafshë gjyetie;ekstrakte mishi;pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh;lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet;pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule;pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia;pashtetë nga 

sallama me djegësime;pashtetë viqi;pashtetë nga kafshët e egra;pashtetë tune;pashtetë 

trofte;pashtetë salmoni;pashtetë nga sardina;pashtetë nga skumbri (lloj peshku);hummus 

[chikpea paste];ajvar [specë e i përpunuar];lyerje nga specat;lyerje nga pangjari;lyerje nga 

rrika;lyerje nga kungulli;lyerje nga xhinxheri;lyerje nga asparagusi;lyerje nga hudra e 

egër;lyerje nga ulliri;lyerje nga tartufi;lyerje nga produktet e qumështit;lyerje nga 

buteri;lyerje nga kremërat;pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet;mish, i 

konzervuar;produkte të mishit të pasterizuara;salçiçe të kuruara;sallam;lëng mishi;fruta dhe 

perime të konzervuara, të thara dhe të ziera;xhelatinë;marmelatë;fruta të 

ziera;vezë;qumështë;produkte të qumështit;vajra ushqimore;yndyrëra   

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.   

35   Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

 

 

 

(111)  29722 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/293 

(591)  E bardhë, E vjollcë   

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS 

 
 

(540)   
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(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; aherbime zyre.   

39   Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi ; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29725 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/294 

(591)  E kuqe, E zezë, E bardhë   

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi   

41   Arsimi ; sigutrimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29723 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/295 

(591)  E Bardhe, E Zeze    

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

 
 

(540)  FROM    NATURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Sheqer, mjalte, melase;   

35   Reklamat; mexhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  29726 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/296 

(591)  E Bardhë, E Zeze  

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

 
 

(540)  BANG BANG 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   pije joalkolike; ujerat minerale dhe gazuar; pije frutash dhe lengje frutash; 

shurupe dhe preparate te tjera jo- alkoolike per te bere pije.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.   

41   Aesimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore    

 

 

 

(111)  29727 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/297 

(591)  E kuqe, E hirtë         

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.   

39   Transporti, paketimi dhe organizimi i mallrave ; pergatitje udhetimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29728 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/298 

(591)  E Bardhë, E Zeze  

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

(540)  AMBIENT 
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, KS 

 
 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi;adminstrim biznesi; sherbime zyre.   

39   Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitja udhetimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29729 

(151)  27/09/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/299 

(591)  E gjelbert, E kremt, E kuqe   

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.   

39   Transporti. paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29452 

(151)  31/08/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/300 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  LAGEVRIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29166 

(151)  14/07/2022 

(181)  25/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/303 

(732)  HELL ENERGY Magyarország Kft.  

(540)  SWISS 
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H-1062, Budapest Andrássy út 126.  

HUNGARY, HU 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujërat minerale dhe të gazuara; Ujëra [pije]; Pije me lëng frutash; Shurupe dhe 

përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije; Pije izotonike; Lëngje perimesh [pije]; Pije 

freskuese; Pije joalkoolike të fortifikuara me vitamina; Ujë i gazuar i pasuruar me vitamina 

[pije]; Pije joalkoolike të pasuruara me vitamina dhe kripëra minerale; Uji i pijshem me 

vitamina; Pije që përmbajnë vitamina   

 

 

 

(111)  29475 

(151)  02/09/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/304 

(732)  Vynn Group sp. z o.o. ul. Żwirowa 18,  

05-506 Wilcza Góra Polska, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Artikuj kozmetike, artikuj kozmetike për kujdes ndaj këmbëve, duarve dhe 

thonjëve, llak për thonjë, balsam për thonjë, xhel për sëndërtimin e thonjëve, akril për 

thonjë, tretës për llak të thonjëve, pilling (lëvozhgë), përgatitje për njomjen e lëkurës së 

këmbëe dhe duarve, preparate për largimin e makijazhit, maska kozmetike, maska 

kozmetike për kujdesin e këmbëve dhe duarve, losione kozmetike, përgatitje kozmetike për 

kujdes të lëkurës, duke përfshirë lëkurën e këmbëve dhe duarve, tonik kozmetike, vajra 

kozmetike.”   

8   Aksesorë për manikyr dhe pedikyr, limë, lustrues për manikyr, blloqe lustruese për 

manikyr, shkopinj manikyri, lugë kozmetike, gërryese për pedikyr, prerëse për kutikula, 

preresë për thonjë, gërshërë për thonjë, prerëse manikyri, këllëfe për prerëse manikyri.”   

35   “Shitje të artikujve të kozmetikës, farmaceutikëve dhe aksesorëve për manikyr dhe 

pedikyr   

44   “Shërbime të salloneve të bukurisë, higjienës për njerëz dhe kujdesit të bukurisë.” 
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(111)  29476 

(151)  02/09/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/305 

(732)  Vynn Group sp. z o.o. ul. Żwirowa 18,  

05-506 Wilcza Góra Polska, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  PHARM FOOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Artikuj kozmetike, artikuj kozmetike për kujdes ndaj këmbëve, duarve dhe 

thonjëve, llak për thonjë, balsam për thonjë, xhel për sëndërtimin e thonjëve, akril për 

thonjë, tretës për llak të thonjëve, pilling (lëvozhgë), përgatitje për njomjen e lëkurës së 

këmbëe dhe duarve, preparate për largimin e makijazhit, maska kozmetike, maska 

kozmetike për kujdesin e këmbëve dhe duarve, losione kozmetike, përgatitje kozmetike për 

kujdes të lëkurës, duke përfshirë lëkurën e këmbëve dhe duarve, tonik kozmetike, vajra 

kozmetike.”   

8   Aksesorë për manikyr dhe pedikyr, limë, lustrues për manikyr, blloqe lustruese për 

manikyr, shkopinj manikyri, lugë kozmetike, gërryese për pedikyr, prerëse për kutikula, 

preresë për thonjë, gërshërë për thonjë, prerëse manikyri, këllëfe për prerëse manikyri.”   

35   “Shitje të artikujve të kozmetikës, farmaceutikëve dhe aksesorëve për manikyr dhe 

pedikyr.”   

44   Shërbime të salloneve të bukurisë, higjienës për njerëz dhe kujdesit të bukurisë.” 

  

 

 

 

(111)  29132 

(151)  08/07/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/306 

(732)  G&P COSMETICS S.R.L  Via 

Statuto, 4 20121 Milano, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Shampon; shampon kundër perutit; balsam; vajra banjosh për kujdes të flokut; 

paketim të flokut; përgatitje dhe losione për kujdes të flokut; shkumë për mbrojtje të flokut; 

maskara për flokë; glazurë për flokë; tonik për flokë; nuance ngjyrash për flokë; ngjyra 

kozmetike për flokë; ngjyrë për flokë; përgatitje për ngjyrosje dhe zbardhim të flokut në 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

829 

 

formë të xhelit, balsamit, losioneve, shkumave, musit, pluhurit, kremave dhe sprejave; 

emulsion oksiduese për flokë; oksidante për flokë; ngjyra të përkohshme për flokë në formë 

të shkumave, museve dhe sprejave; përgatitje për fortësim dhe zbardhje të ngjyrës së flokut; 

krema për flokë; vajra për balsamojse të flokut; ngjyra për flokë; spreja për flokë; përgatitje 

për kujdes, pastrim, stilizim dhe mbrojtje të flokur në formë të xhelit, balsamit, losioneve, 

shkumëzimeve, shkumave, pluhurit; parfumeri; artikuj kozmetik.” 

   

 

 

(111)  29133 

(151)  08/07/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/307 

(732)  G&P COSMETICS S.R.L  Via 

Statuto, 4 20121 Milano, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampon; shampon kundër perutit; balsam; vajra banjosh për kujdes të flokut; 

paketim të flokut; përgatitje dhe losione për kujdes të flokut; shkumë për mbrojtje të flokut; 

maskara për flokë; glazurë për flokë; tonik për flokë; nuance ngjyrash për flokë; ngjyra 

kozmetike për flokë; ngjyrë për flokë; përgatitje për ngjyrosje dhe zbardhim të flokut në 

formë të xhelit, balsamit, losioneve, shkumave, musit, pluhurit, kremave dhe sprejave; 

emulsion oksiduese për flokë; oksidante për flokë; ngjyra të përkohshme për flokë në formë 

të shkumave, museve dhe sprejave; përgatitje për fortësim dhe zbardhje të ngjyrës së flokut; 

krema për flokë; vajra për balsamojse të flokut; ngjyra për flokë; spreja për flokë; përgatitje 

për kujdes, pastrim, stilizim dhe mbrojtje të flokur në formë të xhelit, balsamit, losioneve, 

shkumëzimeve, shkumave, pluhurit; parfumeri; artikuj kozmetik.” 

   

 

 

(111)  29455 

(151)  31/08/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/309 

(591)  E kuqe ,e bardhë dhe krem 

(732)  CHIPITA GLOBAL Societe 

Anonyme  12 km. Athens – Lamia Nat. 

Road, Metamorfosi, Greece PO14452, GR 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Perime dhe fruta (rrush i terur, rrush i bardhe sulltana i terur, rrush pa fara) të 

konzervuara dhe të terura, fruta të kristalizuara (limon i ëmbëlsuar dhe levore të portokallit 

të ëmbëlsuara), hurma, arra të përpunuara, të gjitha llojet e produkteve të patates (çipsa, 

rriska, fluska, shkopinj, copëza të fërguara), çipsa nga patatja me sasi të ultë të yndyrës, 

fruta të brymosura, fryta të ngrira, çipsa frutash, gjelle frutash, ushqime të copëzuara bazuar 

në fruta, xhemëra, xhem nga xhinxhifili, marmalade, buter kikiriki, komposte, lyerje për 

copa të holla buke (lajthi ose niogat bazuar në lajthi ose nogat ose vanilla me lloje tjera të 

aromatizusëve në formë të pluhurit), qumështë dhe produkte të qumështit, pije freskuese 

nga qumështi, vajra ushqimore dhe yndyrëra   

30   Kroasante, kafe, çaj, kakao, vanilla, vanillin, produkte nga kakao, miell për ushqim, 

miell gruri, miell dhe pregatitje të punuara nga drithërat (përveç ushqimit për kafshë), 

produkte nga bluarjet, copëza nga drithërat, ushqime në rriska bazuar në drithëra, drithëra të 

pregatitura për konsum njerëzor (fluska nga tërshëra dhe të fluska ngjashme të punuara nga 

drithërat tjerë), elb i pastruar (pa lëvore), tërshërë e pastruar nga mbështjellësi, fluska nga 

misri, kornflakesa, kokoshka, ushqime të miellëzuara, përzierje të pregatitura për pjekje të 

bukës, torta dhe ëmbëlsira të vogla, palpeta, pastë tortash, pluhur për torta, ëmbëlsira të 

vogla për dekorime të tortave, torta nga orizi, ushqime në formë rriskash nga orizi, 

aromatizues për torta i ndryshëm nga vajrat eterike, bukë, bukë xhinxhifili, rollada buke, 

peksimadhe, therrime buke, produkte buke të të gjitha formave (çipsa, rriska, shkopinj), 

sandviça, çipsa, rrollada, vafer, vafer rollada, rollada zvicerane, simite, , magdalena, 

strudla, pica (duke përfshirë edhe ato gjysëm të pjekura për ti përfunduar, duke përfshire 

edhe fruta të konzervuara), peksimadhe, pregatitje nga buka duke qenë të copëzuar apo të 

prera, brum për ëmbëlsira, ëmbëlsira, kausha, ëmbëlsira nga bajamat, brum bajamash, 

mjaltë, fundant, halva, biskota, krakera, biskuita, biskuita malti, biskuita petit-beurre, 

ëmbëlsira të vogla, pije freskuese nga kafeja me qumështë, pije freskuese bazuar në çaj, 

pije freskuese bazuar në kakao ose çokolatë, çokolatë (mbështjellje), duke qenë në formë të 

pllakes apo çokolatë e mbushur, çokolatë e mbushur me arra dhe / ose produkte drithërash 

dhe / ose fruta me oriz, praline, ëmbëlsira me arra, marzipan, puding, likurice, makarona, 

ëmbëlsira me peppermint, fruta me sheqer, fruta të ëmbëlsuara me çokolatë, fruta të 

ëmbëlsuara, karamela, çamçakez për qapje, çamçakez të ëmbëlsuara, çamçakez nga frutat 

dhe verërat, gjell mbretëror për konsum njerëzor, jo për destinime mjekësore, salcë 

(condiment); erëza.   

 

 

 

(111)  29456 

(151)  31/08/2022 

(181)  26/02/2031 

(210)  KS/M/ 2021/310 

(591)  E kuqe ,e bardhë dhe krem 

(732)  CHIPITA GLOBAL Societe 

Anonyme 12 km. Athens – Lamia Nat. Road, 

Metamorfosi, Greece PO14452, GR 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

(540)   
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Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Perime dhe fruta (rrush i terur, rrush i bardhe sulltana i terur, rrush pa fara) të 

konzervuara dhe të terura, fruta të kristalizuara (limon i ëmbëlsuar dhe levore të portokallit 

të ëmbëlsuara), hurma, arra të përpunuara, të gjitha llojet e produkteve të patates (çipsa, 

rriska, fluska, shkopinj, copëza të fërguara), çipsa nga patatja me sasi të ultë të yndyrës, 

fruta të brymosura, fryta të ngrira, çipsa frutash, gjelle frutash, ushqime të copëzuara bazuar 

në fruta, xhemëra, xhem nga xhinxhifili, marmalade, buter kikiriki, komposte, lyerje për 

copa të holla buke (lajthi ose niogat bazuar në lajthi ose nogat ose vanilla me lloje tjera të 

aromatizusëve në formë të pluhurit), qumështë dhe produkte të qumështit, pije freskuese 

nga qumështi, vajra ushqimore dhe yndyrëra   

30   Kroasante, kafe, çaj, kakao, vanilla, vanillin, produkte nga kakao, miell për ushqim, 

miell gruri, miell dhe pregatitje të punuara nga drithërat (përveç ushqimit për kafshë), 

produkte nga bluarjet, copëza nga drithërat, ushqime në rriska bazuar në drithëra, drithëra të 

pregatitura për konsum njerëzor (fluska nga tërshëra dhe të fluska ngjashme të punuara nga 

drithërat tjerë), elb i pastruar (pa lëvore), tërshërë e pastruar nga mbështjellësi, fluska nga 

misri, kornflakesa, kokoshka, ushqime të miellëzuara, përzierje të pregatitura për pjekje të 

bukës, torta dhe ëmbëlsira të vogla, palpeta, pastë tortash, pluhur për torta, ëmbëlsira të 

vogla për dekorime të tortave, torta nga orizi, ushqime në formë rriskash nga orizi, 

aromatizues për torta i ndryshëm nga vajrat eterike, bukë, bukë xhinxhifili, rollada buke, 

peksimadhe, therrime buke, produkte buke të të gjitha formave (çipsa, rriska, shkopinj), 

sandviça, çipsa, rrollada, vafer, vafer rollada, rollada zvicerane, simite, , magdalena, 

strudla, pica (duke përfshirë edhe ato gjysëm të pjekura për ti përfunduar, duke përfshire 

edhe fruta të konzervuara), peksimadhe, pregatitje nga buka duke qenë të copëzuar apo të 

prera, brum për ëmbëlsira, ëmbëlsira, kausha, ëmbëlsira nga bajamat, brum bajamash, 

mjaltë, fundant, halva, biskota, krakera, biskuita, biskuita malti, biskuita petit-beurre, 

ëmbëlsira të vogla, pije freskuese nga kafeja me qumështë, pije freskuese bazuar në çaj, 

pije freskuese bazuar në kakao ose çokolatë, çokolatë (mbështjellje), duke qenë në formë të 

pllakes apo çokolatë e mbushur, çokolatë e mbushur me arra dhe / ose produkte drithërash 

dhe / ose fruta me oriz, praline, ëmbëlsira me arra, marzipan, puding, likurice, makarona, 

ëmbëlsira me peppermint, fruta me sheqer, fruta të ëmbëlsuara me çokolatë, fruta të 

ëmbëlsuara, karamela, çamçakez për qapje, çamçakez të ëmbëlsuara, çamçakez nga frutat 

dhe verërat, gjell mbretëror për konsum njerëzor, jo për destinime mjekësore, salcë 

(condiment); erëza.   
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(111)  28554 

(151)  30/11/2021 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/311 

(732)  BESIAN MORINA HILLARY L.L.C. 

BILL KLINTON – PRISHTINE, KS 

(740)  DARDAN DEMAJ RR. LEKA I 

MADH NR. 12 

 
 

(540)  HILLARY  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   FUSTANA,FUNDA,PANTOLLA,SAKO 

KOMPLETE,KMISHA,BLLUZA,VELLO,JELEKA,KAPELA,SHALLA,MAICA,TE 

BRENDSHME ( BREKE DHE JELEK)   

 

 

 

(111)  29155 

(151)  13/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/312 

(732)  Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Happy Fruttis 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  28838 

(151)  06/04/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/313 

(591)  E Gjelbert E Kaltert e Mbyllur 

(732)  N.T.P. " Tre Kom -Shoes " Talinovc i 

Jerlive, Magjistrala Ferizaj, KS 

(740)  Avokat Limon Musa Sh.p.k Talinovc i 

Jerlive, Magjistrala, Ferizaj 
 

 
 

(540)   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.   

25   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

 

 

 

(111)  28996 

(151)  15/06/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/316 

(526)  iTALIA 

(591)  E  kuqe flakë  #008c45 

(732)  CASA ITALIA SH.P.K Lubizhde-

Prizren , KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndertimi jo metalik , kryesisht dyer,dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parketa,xhama dhe pjesët e tjera të tyre.   

20   Mobilje, mobileri, karriga, tavolina dhe sende te tjera prej druri dhe materiale tjetër si 

plastik, ashta, perla, guaska, sfungjer etj, si pjes të tyre.   

37   Instalimi i dyerve, dritareve, parketeve etj. , montazh i mobilerisë, mirëmbajtje dhe 

resoracion i mobiljeve   

 

 

 

(111)  29095 

(151)  06/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/317 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  018314588  28/09/2020  DE 

(732)  Aristo Pharma GmbH  Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin Germany, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale   

5   Barna dhe farmaceutik per qellime mjekësore, preparate veterinare dhe praprate kimike 

per qellime mjeksore dhe sanitare; Barna farmaceutike; preparate dietike të  adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 
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yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara; minerale; elemente gjurmuese; 

enzima, aromatikë dhe aromatizues; qoftë individualisht ose në kombinim, secili 

ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).   

44   Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët.   

 

 

 

(111)  29096 

(151)  06/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/318 

(591)  E kuqe, e verdhë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb 

R. North Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Tableta efervetë (të tretshme) të vitaminës; Ëmbëlsues artificial të përshtatur për 

diabetikët;  Ëmbëlsuesit dietikë për qëllime mjekësore.   

30   Ëmbëlsues (Natyralë -); Ëmbëlsues natyralë, ëmbëlsues natyralë me pak kalori; 

Ëmbëlsues të përbërë prej koncentrateve te frutave; ëmbëlsues (natyralë) në formë te 

grimcuar; ëmbëlsues natyralë në formë te koncentrateve të frutave; Sheqerna, ëmbëlsues 

natyralë, mveshje dhe mbushje të ëmbla, produkte bletësh.   

 

 

 

(111)  29134 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/319 

(300)  4679360  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

(540)  BEYFORTUS 
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(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29135 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/320 

(300)  4679372  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  RESNYRVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29136 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/321 

(300)  4679376  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  HUGINFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29137 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/322 

(300)  4679282  04/09/2020  FR 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

(540)  KAYRINFA 
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United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29014 

(151)  16/06/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/323 

(591)  e zezë, portokalli me nuanca të     

   kuqe, e bardhë, e kaltër e ndritshme , kafe, 

bezhë 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor   

 

 

 

(111)  29013 

(151)  16/06/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/324 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NUTELLA B-READY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor   
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(111)  29015 

(151)  16/06/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/325 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KINDER MILCH-SCHNITTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor. 

 

 

 

 

(111)  29017 

(151)  17/06/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/326 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor.   

 

 

 

(111)  29152 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/327 

(732)  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG     

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

(540)   
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 1   Plehra    

 

 

 

(111)  29335 

(151)  18/08/2022 

(181)  02/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/331 

(526)  EUROSTORE 

(591)  Bardhë,dhe e kuqe 

(732)  1 EUROSTORE SH.P.K Hajrullah 

Zymi –Fushe Kosove, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike 

për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose 

për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te 

fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.   

8   Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi; Thika 

një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për fileta; 

Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete dore]; 

Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike; Thika në 

formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për mish; 

Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave 

të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës; Takëm enësh 

një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e pështatur për 

takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin për vendosjen 

e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm (inox); Lugë 

tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]   

9   Syze;mbështjellës për telefona mobilë, USB disqe.   

16   Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë letre, kartuçi dhe plastike dhe artikuj per 

paketim, mbeshtjellje dhe magazinim; Dekorime dhe material artistike dhe mediume; 

Produkte te shtypura; ombrella te letres per koktej; leter per mbeshtjellje te ushqimit; 

Flamuj nga letra; Folije nga letra ose plastika per ruajtjen e lagështisë [per paketim 

ushqimi]; Peshqira letre higjienike per duar; Rollne letre per arka; Filtra per kafe, shtroja 

letre; shtroja per shishe, letre; rrollne kuzhine [leter]; Fshese letre; shtroja letre dantellë; 

shtroja letres dantelle; Dekorues nga letra per mesin e tavolines; Peshqire tavolinash nga 

letra; Dantella letre; Peshqira letre per duar; Shtroja letre per tavolina; Dekorime nga 

kartuçi per produkte ushqimore; Shtroja tavoline nga kartuçi; Shtroja letre per tavolina; 
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Folje thithese nga letra ose plastika per paketimin e ushqimit; Leter thithese; Shtroja letre; 

shtroja nga kartuçi per gota; çanta per paketim te punuara nga letra e perpunimit bio- leter 

special rezistuese; Peceta per nje perdorim; Materiale filtruese nga letra; Ngjitese (gjera 

ngjitese per produkte te letres ose per amvisni); leter dhe kartuç; Pajisje per zyre dhe 

shkollore.   

21   Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika.   

22   Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera).   

24   Batanija, Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose 

plastike   

25   Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh. Veshje, Këpucë, Veshje për kokë   

26   Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; 

lule artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; 

ornamente për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; 

perime artificiale; fruta artificial.” Dantella, bishtalec dhe qëndisje, shirita dhe harqe të 

banesave; butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale;    

27   Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese;varëse muri, jo prej tekstili.   

28   Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre.   

 

 

 

(111)  29885 

(151)  07/10/2022 

(181)  02/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/332 

(591)  Kaltër, portokalli, bardhë 

(732)  Shefqet Kuqi Solid sh.p.k 

Suharekë, Zona Industriale, Shirokë p.n, KS 

(740)  Avokat Fazli Brahaj  rr.”Fehmi Agani” 

nr.79/8 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasëtdheçantat 

(qënukjanëpërfshirënëklasattjera); materialetpërmbushje (përveç 

kauçukutdheplastikës); materialet e papërpunuarafibrozetëtekstilit   

23   Fijetdhepejtë, përpërdorimnëfushën e tekstilit   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   
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(111)  29755 

(151)  29/09/2022 

(181)  02/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/333 

(591)  Kuqe,Zezë,Verdhë,Hiri 

(732)  Gëzim Halili Rr.Ibrahm Pacolli nr 

45,60000 Gjilan Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materialet e thjeshta dhe aliazhet e ryre,materiali ndwrtimor prej 

metali,konstruksionet e trasportueshme metalike ,Materialet metalike pwr binary ,kabllot  

jo elektrike dhe telat prej metaleve tw thjeshta ,hekurishtet ,artikujt e vegjwl metali,gypa 

dhe tuba metalik,kasaforta ,mallra metalesh tw thjeshta qw nuk janw pwrfshirw nw klasa 

tjera ,xehet.   

11   Aparatet pwr :ndezje,nxehje,prodhim avulli,zierje,ftohje,tharje,ajrosje,furnizim me ujw 

dhe qwllime sanitare.   

17   Kauquku,guta-pwrcha{polimer natyror}goma ,azbesti,mika ,{minerale}ose cilado 

mallra  tw pwrbwra nga kwto materialeqw nuk janw pwrfshirw nw klasa tjera ,lwndwt 

plastike nw formw tw shtrydhur pwr pwrdorim industrial,materialet pwr 

amballazhim,mbushje dhe izolim,gypat e lakueshwmqw nuk janw prej metali.   

19   Materiali ndwrtimor{jometalik},gypat e shtangwta  jo metalike pwr 

ndwrtim,asfalti,katrani,bitumen,konstruksionet jometalike tw transportueshme,monomentet 

jometalike.   

 

 

 

(111)  29436 

(151)  31/08/2022 

(181)  02/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/334 

(591)  E verdhë, E kuqe, E bardhë, E zezë,    

(732)  PESTOVA SH.P.K, me numër unik 

identifikues 810535081, Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 
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patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, 

mustarda, uthulla, salcat (melmesat); erëzat   

 

 

 

(111)  28922 

(151)  25/05/2022 

(181)  03/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/337 

(300)  018316363  02/10/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës); Liker; Gjin; Tonik liker i aromatizuar; Liker nga 

elbi i pa qëruar.   

 

 

 

(111)  29179 

(151)  14/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/342 

(591)  Kalter e errët:281c, kuqe: 186c, gri: 

gri e lehte 8c 

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 
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përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 

ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 

përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  

   

 

 

(111)  29201 

(151)  15/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/343 

(591)   [Pantone: Blu e errët: 281C, Kuqe: 

186C, Gri: Gri e lehte 8C] 

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(540)  
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(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 

përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 

ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 

përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  
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(111)  29176 

(151)  14/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/344 

(591)  [Pantone: Blu e errët: 281C, Gri: Gri e 

lehte 8C] 

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 

përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 

ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 
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përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  

   

 

 

(111)  29177 

(151)  14/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/345 

(591)  [Pantone: Kuqe: 186C, Gri: Gri e lehte 

8C]  

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë; Përhapje djathi dhe perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e 

gjalpit dhe vaj perimesh; salcë kosi ; vajra dhe yndyrna për ushqim.    

 

 

 

(111)  28989 

(151)  01/06/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/346 

(526)  Since 2015 

(591)  E kuqe, e gjelbër,e verdhë 

(732)  Alpa SHPK Fshati Turjakë, Rr. 

“Kajtaz Hasani”pn. Malishëvë, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta. 

   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

846 

 

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  29477 

(151)  02/09/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/347 

(732)  Blueprint Medicines Corporation 45 

Sidney Street Cambridge, Massachusetts 

02139, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  GAVRETO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.   

 

 

 

(111)  29478 

(151)  02/09/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/348 

(732)  Blueprint Medicines Corporation 45 

Sidney Street Cambridge, Massachusetts 

02139, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.   

 

 

 

(111)  29138 

(151)  08/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/349 

(300)  18305847  11/09/2020  EU 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29140 

(151)  08/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/350 

(300)  183505841  11/09/2020  EU 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VULTECVID 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29141 

(151)  08/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/351 

(300)  18305830  11/09/2020  EU 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 

 
 

(540)  VYDNECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”   

 

 

 

(111)  29143 

(151)  08/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/352 

(300)  18304283  08/09/2020  EU 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

(540)  EMRANVID 
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Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”   

 

 

 

(111)  29796 

(151)  29/09/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/353 

(300)  18304273  20/09/2020  BE 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  PAXMYRNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29142 

(151)  08/07/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/354 

(300)  018304259  08/09/2020  EU 

(732)  SANOFI PASTEUR INC. One 

Discovery Drive Swiftwater, PA 18370, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VIDMAREVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Vaksina”.   

 

 

 

(111)  29034 

(151)  17/06/2022 

(540)   
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(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/355 

(732)  Teknoxgroup Kosovo, LLC Rr. Nena 

Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  , KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama Rr. “Ndue 

Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-1/9,  

Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 4   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim   

6   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta   

7   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes   

9   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, 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 bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

12   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.   

35   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.   

36   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.   

37   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit   

39   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.   
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(111)  29033 

(151)  17/06/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/356 

(732)  Teknoxgroup Kosovo, LLC. Rr. Nena 

Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  , KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama Rr. “Ndue 

Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-1/9,  

Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.   

6   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta   

7   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes   

9   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, 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 bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

12   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.   

35   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.   

36   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme   

37   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.   

39   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.   
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(111)  28936 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/357 

(732)  Teknoxgroup Kosovo, LLC Rr. Nena 

Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  , KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama Rr. “Ndue 

Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-1/9,  

Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

(540)  Teknox 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.   

6   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta   

7   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes   

9   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, 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 bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

12   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.   

35   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.   

36   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.   

37   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.   

39   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.   
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(111)  28935 

(151)  26/05/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/358 

(732)  Teknoxgroup Kosovo, LLC Rr. Nena 

Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  , KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama Rr. “Ndue 

Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-1/9,  

Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

(540)  Teknoxgroup 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.   

6   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta.   

7   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes.   

9   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, 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 bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit   

12   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.   

35   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.   

36   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.   

37   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.   

39   Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.   
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(111)  29549 

(151)  16/09/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/359 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  FARMISA 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve.   

35   Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët   

 

 

 

(111)  29550 

(151)  16/09/2022 

(181)  04/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/360 

(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve   

35   Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët   
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(111)  28954 

(151)  30/05/2022 

(181)  05/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/362 

(300)  18303127  07/09/2020  EU 

(732)  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)  Bohemicca 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa për ushqim dhe pregaditje dietike; produkte medicinale dhe veterinere, 

pregaditje dhe produkte; pregaditje dentare dhe produkte; pregaditje higjienike dhe 

produkte; produkte farmaceutike dhe pregaditje shëruese bimore; ushqim për foshnje; pije 

dietike për foshnje për qëllime medicinale; pregaditje dijetike për foshnje; ushqim për 

foshnje; pije për foshnje.   

29   Peshk, fruta deti  dhe molusqe; lyrje peshku; peshk në vaj ulliri; rezerva peshku; 

paragjellë të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i peshkut; kuleq nga mishi i peshkut; 

xhelatinë peshku; kroketa peshku; kuleq në avull ose të thekur nga pasta e peshkut 

[kamaboko]; salçiqe peshku; gaforre, jo të gjalla; vezë (ikra) peshku, të punuara; linje [të 

pregatitura]; gaforre, të përpunuara; karavidhe, të përpunuara; fruta deti të përpunuara; 

kërmij [jo të gjallë]; peshk i përpunuar; mish; lyerës nga mishi; zavendësues për mish; 

shpezë; mish gjahu; zëvendësues mishi; shujtje të paketuara të cilat kryesisht përbëhen nga 

ushqimet e detit; sallata për paragjellë; ushqime të gatshme të pregaditura nga mishi [mishi 

dominon]; ushqime të gatshme nga shpezët [shpezët dominojnë]; ushqim i gatshëm të cilat 

kryesisht përmbajnë vezë; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga perimet; ushqime 

të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga proshuta; ushqime të gatshme të cilat kryesisht 

përbëhen nga frutat e detit; ushqimet e gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga kafshët e 

gjahut; supa të gatshme; supa; bujon [supa]; katrora për supa; bujon; rezerva nga mishi I 

pulës; rezerva nga mishi i gjedhit; supë e kfjellët; ekstrakt për supë; bazë [e pregaditur]; 

pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë fruta arrore dhe bishtajore); 

ëmbëlsirë nga pemët; grisina pemësh; sallata të gatshme; kumbulla të thata; pemë të 

konzervuara; perime të konzervuara; feta frutash; xhelatinë frutash [dridhëse]; qull frutash; 

sallata frutash; perime të ziera; pamë të ziera; feta frutash; feta perimesh; alga të thara për 

ngrënje; kërpudha të thara për ngrënje; produkte nga pemët e thata; pemë të thata; pemë me 

sheqer; arrëza të ëmbëlsuara; fletëza nga patatet; brum nga patatet; rrathë me bazë patate; 

krepa nga patatet; pure nga patatja; sallata nga patatja; grisina nga patatja; pemë të 

konzervuara; perime të konzervuara; perime të përziera të konzervuara; patate të skuqura; 

grimsina në formë pllakëze me bazë nga pemët dhe frutave arrore;  grimsina me bazë 

kokosi; grimësira me bazë qumështi; grimsira me bazë tofu; grimësira nga bari i detit që 

hahet; perime të ngrira; pemë të ngrira; domate të konzervuara; ekstrakt i domatave; 

grimsira me bazë të pamëve të thata; produkte të gatshme nga perimet; perime të 

përpunuara; xhelatinë; xhem; lyerës që kryesisht përbëhet nga pemët; lyerës frutash; 
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marmeltë frutash; marmelatë; fruta të ziera; vezë; të kuqt e vesë; vezë pluhur;  të bardhët e 

vesë për përdorim në guzhinë; të bardhët e vezës; qumësht; peodukte qumështi; gjalpë; 

produkte nga djathi; ajkë [product qumështi]; ajkë e tundur; jogurt; xhizë; pije me bazë 

produkteve të qumështit; qumësht kokosi; qumësht pluhur për ushqim; zavendësues për 

qumësht; kumësht; pudding qumështi; ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; salcë (zhytje); 

tzaziki [tradicionalisht është grek, turk dhe persian, salcë nga jogurti]; vaj dhe yndyrë për 

ngrënje; xhalpë e koncentruar; vaj nga xhalpa; xhalpë e pastruar; yndyrë kokosi; vaj kokosi 

për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj nga arrat; vaj kanelle   

30   Zavendësues kafeje; kakao; kafe;  oriz; Tapioka; Sago [qull nga bërthama e palmes 

sago]; miell; drithëra; buk; Pereci; Brioshi; pjekurina me xhem nga fasulja; senduiq me 

salqiqe; brum për kuleq; brum për kuleq; përzierje për kuleq; produkte të ëmbëltuara nga 

brumi; ushqim i gatshëm me orizi; ushqim i pregaditur nga brumi; shujtje të gatshme – 

pizza; petë për pica; shtoja për pica; pica [të gatshme]; brumëra të gatshme; brumëra të 

mbushura; brum i terun; peta; ravioli [brum]; brum ushqimor; brum i pregaditur; senduiq; 

ushqim i paketuar i cili përbëhet nga orizi me mish, me peshk ose me perime;  Pâtés en 

croûte; produkte nga brumërat të cilat përbëhen nga perimet dhe mishi; produkte nga brumi 

i cili përbëhet nga perimet dhe mishi i shpezëve; ëmbëlsira nga brumi i cili përmban krem 

dhe pemë; akullore dhe akullore qumështi; shorbet [lloj akullore]; shorbet [akullore uji]; 

jogurt i ngrirë [produkt ëmbëlsire]; produkte të ëmbla; çamçakëz për përtypje; çokolata; 

shkopinj çokolate; praline çokolate; ëmbëlsira të gatshme [me bazë çokolate]; ëmbëlsira të 

gatshme [produkte të ëmbla]; ëmbëlsira të gatshme [brumëra]; pllakëza nga drithërat; 

sheqer, mjaltë, shurup nga sheqeri; lyerës i ëmbël dhe mbushje me produkte nga produktet 

e bletës për qëllime për ushqim; pluhur për pjekje; majë; krip; mustardë; uthull; salcë (me 

erëza); erëza; aroma për pije, përveq vjrava esenciale; akull (uji i ngrirë).    

31   Të korra bujqësore dhe akuakulture, produkte horticulture dhe malore; farë për 

mbjellje; fare; fruta të freskëta, fruta arrore, pemë dhe bimë aromatike; kafshë të gjalla; 

malt dhe drithëra të papërpunuara. 

   

 

 

(111)  29262 

(151)  04/08/2022 

(181)  05/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/363 

(591)  E verdhë, e bardhë. 

(732)  Just Eat Holding Limited Fleet Place 

House, 2 Fleet Place, Holborn Viaduct, 

London EC4M 7RF (GB), GB 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; përpunimi administrativ i 
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urdhrave të blerjes; administrim komercial e licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; compilation of information into computer databases; përpilimin e indekseve të 

informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; hulumtimi i marketingut; shërbime të 

inteligjencës (informative) në treg; shërbime të jashtme (asistence biznesi); sigurimi i një 

tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; publikimi i teksteve 

publicitare; promovimi i shitjeve për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; përditësim dhe mirëmbajtje e të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike; menaxhim restoranti për të tjerët; këshilla biznesi në lidhje me 

ekskluzivitetin (franshizën) e restoranteve; shërbime të porositjes on-line në fushën e 

marrjes me vete dhe shpërndarjes të restorantit; shërbime të analizës së biznesit, hulumtimit 

dhe informacionit; analiza e të dhënave dhe statistikave të hulumtimit të tregut; shërbime 

këshillimi biznesi; sigurimi i biznes informacionit dhe tregtar në lëmin e ushqimit dhe 

pijeve, përfshirë restorantet dhe restorantet e marrjes me vete, lulet dhe kartat; renditja e të 

dhënave të restorantit mere me vete veçanërisht e të dhënave të menuve në internet 

(informacione biznesi dhe komerciale); shërbime direjtorie dhe kërkimit (informacione 

biznesi dhe komerciale); shërbime të hulumtimit të restoranteve mere me vete dhe drjtorëve 

te restoranteve (informacione biznesi dhe komerciale); sondazhi i opinioneve; shpërndarja e 

materialit reklamues; komente të gjeneruara nga konsumatorët për restorantet mere me vete 

dhe për restorantet për qëllime të hulumtimit të konsumatorëve; sigurim i informacionit për 

konsumatorin, përkatësisht notime dhe vlerësime të restoranteve dhe restoranteve marre me 

vete, dhe përpilim i notimeve dhe vlerësimeve për restorantet dhe restorantet mere me vete; 

shërbime të prokurimi; shërbime të kompjuterizuara online dhe të porositjes telefonike; 

shërbime porisish per pale te treta; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, i një 

shumëllojshmërie shërbimesh të restoranteve merre me vete dhe restoranteve, duke u 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato shërbime në internet nëpërmjet 

një faqe on line në internet, përmes porosisë telefonike ose përmes një aplikacioni softuer 

kompjuterik; marketing dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke 

shpërndarë kupona; organizim, funksionim dhe mbikëqyrje e besnikërisë së konsumatorit 

dhe skemave stimuluese; administrim i programeve që ju mundësojnë klientëve të marrin 

zbritje në shërbimet e ofruara nga restorantet merre me vete dhe restorantete; shërbime e 

klientësh, përkatësisht përgjigje ndaj pyetjeve të klientëve në emër të të tjerëve; organizimi 

i garave dhe dhënia e dhuratave për qëllime komerciale ose reklamuese; dhënia e 

(shpërblimeve) çmimeve për qëllime të marketingut; sigurimi i një tregu on-line për blerësit 

dhe shitësit e ushqimit dhe pijeve; shërbime të shitjes pakicë on line në internet dhe telefon 

në lidhje me shitjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime të informatave, këshillave dhe 

këshilliuese lidhur me lartë të theksuarat. 

   

 

 

(111)  29183 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/364 

(732)  Topia SH.P.K. Bulevardi Nënë Tereza 

4/2, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(540)  TOPIA 
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(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

(511) 36   Administrimi me patunshmëri; sherbime financiare; sherbime monetare; 

administrim patunshmërie në bazë të pagesës ose kontratës; sherbime agjencie për afarizëm 

me patundëshmëri, blerja dhe shitja e patundëshmërive personale   

37   Sherbime ndëtimtarie; ndërtimi i opbjekteve të ndërtimtairsë së ultë; sherbime riparimi.   

41   Aftësim profesional; argëtime; aktivitete kulturore, veprimtari fotografimi.   

42   Zhvilimi i projekteve të ndërtimit.   

 

 

 

(111)  29184 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/365 

(732)  Topia SH.P.K. Bulevardi Nënë Tereza 

4/2, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  TAPIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Administrimi me patunshmëri; sherbime financiare; sherbime monetare; 

administrim patunshmërie në bazë të pagesës ose kontratës; sherbime agjencie për afarizëm 

me patundëshmëri, blerja dhe shitja e patundëshmërive personale   

37   Sherbime ndëtimtarie; ndëtimi i opbjekteve të ndërtimtairsë së ultë; sherbime riparimi.   

41   Aftësim profesional; argëtime; aktivitete kulturore, veprimtari fotografimi.   

42   Zhvilimi i projekteve të ndërtimit.   

 

 

 

(111)  28999 

(151)  15/06/2022 

(181)  08/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/366 

(732)  URIACH ITALY, S.R.L. PALAZZO 

F6, ASSAGO MILANOFIORI STRADA 1 

20090 ASSAGO MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  COLPOFIX 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

858 

 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim në 

gjinekologji; antifungale vaginal; pastrues vaginal; krem hidratues vaginal; lubrifikantë 

vaginal; preparate për përdorim mjekësor; preparate për përdorim veterinar; produkte 

higjienike dhe sanitare për përdorim mjekësor; substanca dietike për përdorim mjekësor; 

ushqime dietike për përdorim veterinar; substanca dietike për përdorim veterinar; ushqime 

dietike për përdorim mjekësor; ushqime për foshnje; shtesa ushqimore për persona; shtesa 

ushqimore për kafshë; leukoplast, materiale për fashm; materiale për mbushje dentare; 

alginat ortodontik për gjurmë dentare; dezinfektues   

 

 

 

(111)  28934 

(151)  26/05/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/367 

(300)  018321536  15/10/2020  EU 

(732)  Zott SE & Co. KG,  Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PURE JOY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqime për foshnje, Ushqim i bluar për foshnje dhe qumësht në formë pluhuri 

për foshnje, përfshirë në formë pluhuri; të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në 

formë vegane   

29   Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht i gruri, qumësht 

tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; produktet e qumështit, përkatësisht qumësht i 

pijshëm, qumësht i thartuar, qumësht me gjalpë; jogurt; jogurt frutash; jogurt i pijshëm; 

jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; pije joalkoolike të qumështit të përzier; Kefir [pije 

qumështi]; krem; gjizë; djathë gjizë frutash dhe barishtesh; ëmbëlsira me bazë qumështi; 

gjalpë; djath dhe produkte djathi; qumështi dhe pluhuri i hirrës  ushqime për njerëz, me dhe 

pa aditivë; përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; përzierje qumështi; Hirrë; të gjithë 

produktet e qumështit të sipërpërmendura gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht 

bajame, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose 

përbërës të tjerë me bazë bimore duke përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë 

vegane; frutat dhe perimet e përpunuara; supa  dhe supë me lëng mishi; produkte të 

gatshme të bazuara në perime dhe produkte të tjera me bazë bimore; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; zëvendësues i jogurtit, zëvendësues i jogurtit 

me fruta, zëvendësues i jogurtit me çokollatë ose kakao të shtuar, zëvendësues i jogurtit të 

pijshëm; të gjitha mallrat e lartpërmendura me një bazë bimore; zëvendësuesit me bazë 

bimore për produktet e qumështit   

30   Cokollate; jogurt i ngrire; puding; akullore dhe akullore me qumësht; pluhur për  

akullore; pluhur për pjekje i qëndrueshëm, posaçërisht ëmbëlsira dhe waffles të gatshme; 

pije me bazë kakao; Oriz në qumësht; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura gjithashtu 

bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht tërshërë, 
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qumësht arre, qumësht kokosi ose substanca të tjera me bazë bimore dhe të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura gjithashtu si produkte vegane 

   

 

 

 

(111)  29447 

(151)  31/08/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/370 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 

 
 

(540)  BUNNY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli   

32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  29139 

(151)  08/07/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/373 

(732)  CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. NO. 200 

ZHONGSHAN 2 ROAD,  

YUZHONG DISTRICT,  

CHONGQING 400014, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DECAKILA 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   “Metale të çmuara të papërpunuara apo gjysëm-të përpunuara; kuti për stoli; 

agatë; rrathë stoli; stoli për hijeshi; broçe stoli; qafore stoli; stoli; zbukurime nga metalet e 

çmuara në formë të stolive; zbukurime në formë të karficave stoli nga metalet e çmuara; 

vepra arti nga metalet e çmuara; instrumente kronometrike; perla [stoli]; gurë të çmuar; 

unaza [stoli]; zbukurime kapelash nga metalet e çmuara; vathë; mansheta; karfica stoli; 

zinxhir për çelsa me përmbajtje të unazava ndarëse me dredha decorative ose xhingla; gur I 

gjelbërt (jade) [stoli]; skulptura të bëra nga guri i gjelbërt (jade); vepra arti nga argjendi; 

stoli zbukurimesh dhe vepra arti të bëra nga brirët, kockat, fildishi dhe guaskat; vepra arti 

nga Cloisonne (punë dekorative në të cilën smalti, qelqi ose gurët e çmuar ndahen nga 

shirita teli të rrafshuar të vendosur buzë në një mbështetëse metalike).”   
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(111)  29446 

(151)  31/08/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/374 

(591)  E zezë, e bardhë. 

(732)  KELAG Kärntner Elektrizitäts-AG 

Arnulfplatz 2 A-9020 Klagenfurt, AT 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  KELAG 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri për prodhim, për transport ose për transmetim dhe shpërndarje të 

energjisë (përveç turbinave dhe pjesëve të turbinave për prodhimin e energjisë), në veçanti 

të energjisë elektrike, gazit, të ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar dhe transportuesëve të 

energjisë, në veçanti të vajrave për ngrohje, gazrave të karburantit, frymës “spirit” 

motorike, drurit, shkopinjëve druri, lëvoreve, peletave, vajrave bimorë, të përfshira në këtë 

klasë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe përbërësit e tyre (përveç turbinave dhe pjesëve 

të turbinave për gjenerimi i energjisë).   

9   Matja dhe kontrolli (mbikëqyrja) i instalimeve, aparateve dhe instrumenteve në sektorin 

e energjisë, në 

veçanti njehsorët e energjisë elektrike, gazit dhe nxehtësisë; instalime teknike, pajisje, 

instrumente, komponentët (pajisjet) e aparateve të brendshme dhe përbërësit për transport 

ose për transmetimin, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë, në veçanti të energjisë elektrike, gazit, të ftohtit, nxehtësisë dhe 

ajrit të kompresuar, dhe të bartësve të energjisë, në veçanti vajrat për ngrohje, gazrat e 

karburantit, fryma (spirit) motorike, druri, copa druri, lëvore, pelete, vajra bimorë; aparate 

dhe bartës të të dhënave për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e informacionit   

35   Rregullimi i kontratave të furnizimit në sektorin e energjisë; operimi i objekteve 

gjeneruese dhe të furnizimit me energji elektrike për të tjerët; menaxhimi i biznesit në 

sektorin e energjisë; konsulencë për energji, në veçanti konsulencë biznesi dhe planifikim i 

biznesit në sektorin e energjisë; marketing i energjisë, në veçanti marketing, reklamim dhe 

marrëdhënie me publikun në sektorin e energjisë; faturimi i klientëve, përfshirë leximin e 

njehsorëve, përgatitjen dhe operimin e shërbimeve, të përfshira në këtë klasë; mbledhja dhe 

renditja sistematike e të dhënave në një bazë të dhënash kompjuterike; menaxhimi i 

biznesit, përkatësisht krijimi i kontakteve të tregut përmes telefonit dhe mediave të tjera të 

komunikimit.   

36   Çështjet financiare, në veçanti faturimi dhe rikuperimi i borxhit, financimi, në veçanti i 

energjisë dhe masave të rinovimit të ngrohjes në instalime dhe ndërtesa, financimi i 

instalimeve teknike, pajisjeve (instalimeve) dhe përbërësit për gjenerimin, transportimin 

ose transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë, në veçanti të energjisë elektrike, gazit, të 

ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar dhe bartësve të energjisë, në veçanti vajra ngrohës, 

gazra karburanti, frymë motorike, dru, shkopinjë druri, lëvore, pelet, vajra bimorë; çështje 

të pasurive të patundshme, në veçanti menaxhimi, shitja dhe marrja me qira e pasurive të 

patundshme, siç janë prona, zyra dhe hapësirat e biznesit; kryerja e transaksioneve të 
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qirasë; menaxhimi financiar   

37   Ndërtimi, përfshirë planifikimi dhe ekzekutimi i punës së ndërtimit, në veçanti ndërtimi 

i stacioneve gjeneruese dhe shpërndarëse të elektricitetit, impiantet e djegies së 

mbeturinave, impiantet e ngrohjes si dhe rrjetet e energjisë elektrike, sistemet e 

shpërndarjes të gazit dhe rrjetet e ngrohjes; ndërtimi (në terma nëse instalimi) i rrjeteve të 

telekomunikacionit dhe infrastruktura e karikimit për automjetet elektrike; shërbimet e 

riparimit dhe instalimit, në veçanti riparimi dhe mirëmbajtja e instalimeve për gjenerimin 

dhe shpërndarjen e energjisë, në veçanti të stacioneve gjeneruese dhe shpërndarëse të 

enegjisë elektrike, impiantet e djegies së mbeturinave, impiantet e ngrohjes si dhe rrjetet e 

energjisë elektrike, sistemet e shpërndarjes së gazit, rrjetet telekomunikuese dhe ngrohëse si 

dhe infrastruktura e karikimit për automjetet elektrike.   

38   Telekomunikacionet, në veçanti ndërtimi dhe funksionimi i rrjeteve telekomunikuese, 

si dhe furnizimi i shërbimeve telekomunikuese; ofrimi i qasjes në databaza   

40   Hedhja e mbeturinave, trajtimi i ujërave të ndotura, ruajtja dhe pastrimi i depozitave të 

mëparshme të mbeturinave, në veçanti riciklimi dhe largimi i mbeturinave, funksionimi i 

masave ekonomike të ujit; gjenerimi i energjisë, në veçanti i energjisë elektrike, gazit, të 

ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar; përpunimi (konvertimi) dhe riciklimi i 

nënprodukteve dhe mbetjeve të produkteve   

41   Sigurimi i trajnimit, trajnimit të mëtejshëm dhe trajnimit të vazhdueshëm, në veçanti 

kryerja e kurseve dhe trajnimeve për punonjësit, klientët dhe partnerët e biznesit; argëtimi.    

42   Kërkimi shkencor, vrojtime teknike, inxhinieri;konsulencë të energjisë, në veçanti 

konsulencë teknike dhe planifikim teknik në sektorin e energjisë dhe lëvizshmërinë 

elektrike;kontraktimi i energjisë, në veçanti zhvillimi i koncepteve teknike për përdorimin 

efikas të energjisë;planifikimi teknik, implementimi i programeve kompjuterike në rrjete 

(sisteme informacioni);planifikimi teknik i planifikimit të projekteve të infrastrukturës, 

planifikimi teknik i impianteve të menaxhimit të mbetjeve, impianteve të riciklimit, djegies, 

impianteve gjeneruese dhe infrastrukturës së karikimit për automjetet elektrike;planifikimi 

teknik, krijimi i pajisjeve, impianteve dhe objekteve në fushën e energjisë, elektros, 

ndërtimit, komunikimit dhe teknologjisë mjedisore si dhe ndërtimi i motorit, ndërtimi i 

impiantit dhe ndërtimi i mjeteve;programimi kompjuterik, marrja me qira e sistemeve 

elektronike të përpunimit të të dhënave, krijimi dhe mbajtja e faqeve në internet, 

veçanërisht në sektorët e energjisë dhe lëvizshmërisë elektrike.   

 

 

 

(111)  29209 

(151)  20/07/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/376 

(591)  Gjelbër dhe zezë 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(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   Aplikacion softuer i shkarkueshëm për shitjen me pakicë të mallrave; aplikacion  

softuer i shkarkueshëm për përpunimin elektronik të pagesave dhe faturave   

35   Shërbime me pakicë dhe shumicë në internet të ofruara përmes një rrjeti global  

kompjuterik në lidhje me ushqimin, pijet dhe mallrat për higjienën personale dhe higjienën 

shtëpiake; shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet për shitjen me shumicë të 

mallrave në lidhje me ushqimin, pijet dhe mallrat e konsumit; organizimi dhe prezantimi i 

artikujve nga të tjerët; shërbime biznesi ndërmjetës B2B për shitjen dhe blerjen e 

produkteve; sigurimi i një baze të të dhënave të kërkueshme në internet në lidhje me 

produktet e palëve të treta për shërbime promovuese; Shërbime ndërmjetësuese biznesi 

B2B për shitjen dhe blerjen e mallrave; porosi kompjuterike në internet; konsumatorët dhe 

programet e besnikërisë B2B; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime tregtare. 

   

 

 

 

(111)  29886 

(151)  07/10/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/377 

(591)  Hiri dhe zezë 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313  

United States of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aplikacion softuer i shkarkueshëm për shitjen me pakicë të mallrave; aplikacion  

softuer i shkarkueshëm për përpunimin elektronik të pagesave dhe faturave   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik; 

shërbime kërkimi të kompjuterizuara, porositje dhe shpërndarje të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në internet; organizimi dhe prezantimi i artikujve nga të tjerët; shërbime biznesi 

ndërmjetës për shitjen dhe blerjen e produkteve; promovimi i shitjeve për të tjerët; 

reklamimi për të tjerët përmes rrjetit elektronik të komunikimit elektronik; sigurimi i bazës 

së të dhënave të kërkueshme në internet duke shfaqur produkte të palëve të treta; shërbime 

të ndërmjetësimit të biznesit për shitjen dhe blerjen e mallrave; shërbime të tregtisë me 

pakicë të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik; porosi kompjuterike në internet; 

programi i besnikërisë së konsumatorit; shërbime të porositjes on-line 
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(111)  29208 

(151)  20/07/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/378 

(591)  E kaltër e hapur,  

teget (kaltër e mbyllur), bardhë 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; 

shërbime të pagesës së e- portofolit elektronik; pagesa elektronike dhe shërbime të 

transaksioneve financiare; shërbime të pagesave të tregtisë elektronike; përpunimi 

elektronik i pagesave për blerjen e mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti global 

kompjuterik; përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; përpunimi i pagesave të kartave të 

debitit; Menaxhimi Financiar; konsulencë financiare; transferimi elektronik i fondeve; 

informacion financiar; sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; 

shërbime të transferimit të valutave; shërbime të pagesave të faturave; shërbimet e pagesave 

të faturave përmes faqes në internet. 

   

 

 

(111)  28995 

(151)  15/06/2022 

(181)  09/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/379 

(591)  E kuqe, e zezë dhe e bardhë 

(732)  NERITAN GINA MAX OPTIKA 

SHPK DEGA NË KOSOVË LAGJJA 

ARBËRI, OBJEKTI MINIMAX, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, navigues, rilevues, fotografik, 

kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues, detektues, testues, 

inspektues, shpëtues dhe mësimor; 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, 
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softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet 

që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike 

kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh 

për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate 

për shuarjen e zjarrit   

 

 

 

(111)  29450 

(151)  31/08/2022 

(181)  10/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/380 

(591)  E BARDHË R:255 G:255 B:255 

E ZEZË R:0 G:0 B:0 E KUQE 

R:201 G:52 B:64 

(732)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1, KS 

(740)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen. 

Shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i 

kafshëve;-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e 

njerëzve;-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose arsimore. 

shërbime të përbërjes muzikore prodhim i muzikës Shërbime në studio regjistrimi 

organizimi i shfaqjeve prodhimi i shfaqjeve shkrimi i këngëve marrja me qira e 

videokamerave/marrja me qira e kamerave marrja me qira e regjistruesve të videove 

shërbime të redaktimit të videove për ngjarje redaktimi i videovedhënia me qira e videove   

 

 

 

(111)  29451 

(151)  31/08/2022 

(181)  10/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/381 

(591)  E BARDHË R:255 G:255 B:255 

E ZEZË R:0 G:0 B:0 E KUQE 

R:201 G:52 B:64  

(732)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1, KS 

(740)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1 

(540)   
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(511) 41   Shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen. Shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose 

trajnimi i kafshëve;-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose 

rekreacionin e njerëzve;-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për 

qëllime kulturore ose arsimore. 

• shërbime të përbërjes muzikore 

• prodhim i muzikës 

• shërbime në studio regjistrimi 

• organizimi i shfaqjeve  

• prodhimi i shfaqjeve 

• shkrimi i këngëve 

• marrja me qira e videokamerave / marrja me qira e kamerave 

• marrja me qira e regjistruesve të videove 

• shërbime të redaktimit të videove për ngjarje 

• redaktimi i videove 

• dhënia me qira e videove   

 

 

 

(111)  29404 

(151)  25/08/2022 

(181)  10/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/383 

(591)  E kuqe, e bardhë,    

(732)  PESTOVA SH.P.K,  Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves     , 

KS 

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 
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djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, 

mustarda, uthulla, salcat (melmesat); erëzat.  

 

 

 

(111)  29202 

(151)  15/07/2022 

(181)  10/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/385 

(732)  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)  ALWAYS ZZZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte të higjienës femërore dhe menstruacioneve, përkatësisht, pantallona 

sanitare, peceta, mbathje, shtresa, breke me astare; tampona; mbathje menstruacionesh të 

disponueshme; pelena për mospërmbajtje, peceta dhe mbathje.  

  

 

 

 

(111)  29448 

(151)  31/08/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/387 

(732)  Sabri Krasniqi MONO BAR & 

LOUNGE SH.P.K. Rr. “Xhorxh 

Bush”,Qyteza Pejton 10000 Prishtinë,  

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Sabri Krasniqi MONO BAR & 

LOUNGE SH.P.K. Rr. “Xhorxh 

Bush”,Qyteza Pejton 10000 Prishtinë,  

Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshme; shërbime të 

restoranteve; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime për bare; shërbime 

kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të ushqimit të 

shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; sherbime të kafeve; dekorime të ushqimit; 

shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera 
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(111)  29620 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/388 

(591)  E bardhë, e kuqe. 

(732)  PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE 

İHTİYAÇ MADDELERİ  SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HACIYUSUF MESCİT MAHALLESİ, 

ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ, NO:56, 

İÇ KAPI NO: 1, KARATAY – KONYA / 

TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë.   

30   Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; misër, i pjekur; qiqra 

të veshura me sheqer   

35   Reklamimi, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizenjim i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i parapagimeve në gazeta 

për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci 

punësimi, agjenci e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; 

ankandim; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, fruta arrore të përgatitura dhe fruta të thata si meze, fruta të thata, fara 

luledielli, fara luledielli të përgatitura, fara kungulli, të përgatitura, fara kungulli, të 

përpunuara, qiqra, qiqra të thata, kikirikë të përpunuar, kikirikë të përgatitur, fruta arrore të 

pjekura, bajame të pjekura, rrush të thatë, fëstëk, fistikë të përgatitur, arra të përpunuara, me 

aromë, kafe, kakao, pije me bazë kakao ose kafeje, pije me bazë çokollate, misrit të pjekur, 

qiqrave të veshura me sheqer, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

këto mallra, këti shërbime mund të sigurohen nëpërmjet dyqaneve me pakicë, shitjes me 

shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 
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(111)  29621 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/389 

(732)  PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE 

İHTİYAÇ MADDELERİ  SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HACIYUSUF MESCİT MAHALLESİ, 

ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ, NO:56, 

İÇ KAPI NO: 1, KARATAY – KONYA / 

TURKEY, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë   

30   Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; misër, i pjekur; qiqra 

të veshura me sheqer   

35   Reklamimi, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizenjim i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i parapagimeve në gazeta 

për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci 

punësimi, agjenci e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; 

ankandim; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, fruta arrore të përgatitura dhe fruta të thata si meze, fruta të thata, fara 

luledielli, fara luledielli të përgatitura, fara kungulli, të përgatitura, fara kungulli, të 

përpunuara, qiqra, qiqra të thata, kikirikë të përpunuar, kikirikë të përgatitur, fruta arrore të 

pjekura, bajame të pjekura, rrush të thatë, fëstëk, fistikë të përgatitur, arra të përpunuara, me 

aromë, kafe, kakao, pije me bazë kakao ose kafeje, pije me bazë çokollate, misrit të pjekur, 

qiqrave të veshura me sheqer, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

këto mallra, këti shërbime mund të sigurohen nëpërmjet dyqaneve me pakicë, shitjes me 

shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.   
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(111)  29462 

(151)  01/09/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/390 

(732)  SILHOUETTE International Schmied 

AG Ellbognerstrasse 24 4020 Linz, Austria 

, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate optike për sy, veçanërisht syze dhe syze dielli; kuti (këllëf) syzash; syze 

dhe syze dielli prej metali dhe prej materialit sintetik; korniza për syze, korniza për syze të 

bëra prej metali dhe prej materiali sintetik   

 

 

 

(111)  29288 

(151)  05/08/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/391 

(732)  Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Hirudoid 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare.   

 

 

 

(111)  29287 

(151)  05/08/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/392 

(732)  Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Elmetacin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare.   
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(111)  29082 

(151)  04/07/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/393 

(300)  90/199'740  22/09/2020  US 

(732)  Gilbarco Inc.  7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410, 

US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet e karikimit të baterive për automjete; Stacione karikimi për automjete 

elektrike   

 

 

 

(111)  29016 

(151)  16/06/2022 

(181)  11/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/394 

(591)  E kuqe e errët, e kuqe e ndritshme, e 

verdhë, portokalli, ari, e zezë, e bardhë  

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 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, 
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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   

 

 

(111)  29178 

(151)  14/07/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/402 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  HAUTE COUTURE   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet për kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; agjentë për 

shpëlarje sidomos zbutës; vajra për parfume dhe aroma; ujë aromatik për përdorim shtëpiak 

dhe për përdorim në pëlhura; vajra esenciale; përgatitjet për parfumosjen e ajrit 

   

 

 

(111)  29400 

(151)  25/08/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/403 

(732)  N.T. "GREEN PHARM" Rruga B , 

Mati 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Agiflex 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente dhe shtojca ushqyese  për qëllime 

mjekësore, suplemente ushqimore dhe dietike, vitamina dhe minerale; suplemente, aditivë 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

872 

 

me përmbajtje vitaminash dhe mineralesh   

29   Suplemente ushqimore; aditivë dhe shtojca ushqyese që i përkasin kësaj klase dhe jo 

për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  29399 

(151)  25/08/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/404 

(732)  N.T. "GREEN PHARM" Rruga B , 

Mati 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Glucond 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente dhe shtojca ushqyese  për qëllime 

mjekësore, suplemente ushqimore dhe dietike, vitamina dhe minerale; suplemente, aditivë 

me përmbajtje vitaminash dhe mineralesh.   

29   Suplemente ushqimore; aditivë dhe shtojca ushqyese që i përkasin kësaj klase dhe jo 

për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  29479 

(151)  02/09/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/405 

(732)  H & M Hennes & Mauritz AB SE-106 

38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate kozmetike dhe higjienike jo-mjekësore; preparate jo mjekësore për 

dhëmbë; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, shkëlqyese dhe gërryese; sapun; 

parfume; vajra eterikë; produkte kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; pluhur 

dhëmbësh; pastë dhëmbësh;produkte për pastrimin e dhëmbëve; llak thonjsh; preparate për 

heqjen e llakut; artikuj tualeti; preparate pas rruajtjes; maska për fytyrën; kremra për fytyrë; 

larje të fytyrës [kozmetike]; kremra kundër plakjes; vajra për fëmijë; xhel banje; kripëra 

banje; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë për banjë, kokrra 
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banje, vaj banje; sapun anti-bakterial; balsam flokësh; preparate zbardhuese për flokët; topa 

kozmetike pambuku; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; lapsa për vetulla; lajner për 

sy; ngjyra e flokëve; ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; ngjitës për ngjitjen e 

qerpikëve të rremë; thonjtë e rremë; peceta kozmetike të lagura; xhel stilimi për flokët; 

dyllë për modelimin e flokëve; kremra për duar; preparate për depilim dhe rruajtje; losione 

për stilimin e flokëve; kremra për flokë; preparate për valëzimin e flokëve; preparate për 

kujdesin e lëkurës; larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës; grim; 

kremra për zvogëlimin e celulitit; kremra për trupin [kozmetikë]; Pastrim të trupit; gjalpë 

trupi; pluhur bronzues; pomada e buzëve; balsam buzësh jo mjekësor; shkëlqyes buzësh; 

lajner për buzët; buzëkuq; ngjitës për ngjitjen e flokëve të rremë; qerpikët e rremë; maskarë 

për qerpikë; mus [tualeti] për përdorim në modelimin e flokëve; hije të qepallave; sprej 

aromatik për trupin; preparate për higjienën orale, përkatësisht pastë dhëmbësh, furça 

dhëmbësh, xhel dentar, penj dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për 

bukurinë, përkatësisht, sapuni për kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, 

shkëlqimin e trupit, losionin për trupin, sprej për trupin, hidratues të trupit, pluhurat e trupit, 

pastrimet e trupit, për larjen e trupit; preparate për pastrim dhe lustrim lëkure dhe këpucësh; 

preparate dhe trajtime për kujdesit për flokët; pluhur pudër; ruge; dyll rrobaqepësish dhe 

këpucarësh; buzëkuq për bllokimin e diellit [kozmetikë]; preparate për krem dielli; 

fondatinë për grim; sapunë, pra  copa sapuni, sapun për banjo, sapun deodorant, sapun dore, 

sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe xhel, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i 

lëkurës; temjan; deodorante për qenie njerëzore ose për kafshë; preparate për aromatizimin 

e ajrit; shampo; kondicioner për flokë; heqës njollash; kremra për lëkurë; gurë zbutës; vajra 

esenciale”.   

9   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), shpëtues dhe mësimdhënës; 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; disqe 

kompakte, DVD dhe media të tjera regjistruese dixhitale; mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedhë; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjuterë; program kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; botime elektronike, të 

shkarkueshme; aplikacione të telefonit celular të shkarkueshëm; shkopinj për selfie; 

mbajtëse të përshtatura për celularë; mbulesa të telefonit celular; karikues për celularë; 

altoparlantë ndihmës për celularët; kufje; altoparlantë; korniza syze; zinxhirë pinc-nez; 

litarët pince-nez; syze për skijim; syze për notim; kuti për syze dielli; syze dielli; syze 

[optikë]; mbajtëse për laptopë; çanta të përshtatura për media player portativ; çanta për 

aparate fotografike; syze; kordonë syze; zinxhirë për syze; këllëfe për syze”.   

14   “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar dhe 

imitime të tyre; sharm [stoli] prej metaleve të zakonshëm; stoli të ngjitura; kunjat 

zbukurues; diadema; unaza [stoli]; rrathë kyçesh; qafore; varëse; zinxhirë [stoli]; kunjat e 

lidhjes; orë; mansheta; unaza çelësash [xhingla ose fobs]; vathë; kuti stoli dhe kuti orësh; 

stoli kostumesh; brosh [stoli]; zinxhirë çelësash si stoli; kuti stoli jo prej metali; metale të 

çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të punuar; kuti për stoli (shporta); zbukurime (stoli); 

këllëfe për orë (prezantim)”.   

16   “Letër dhe karton; materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; 
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artikuj shkrimi dhe zyra, përveç mobiljeve; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; 

materiale për vizatim dhe materiale për artistë; penelë; materiale udhëzuese dhe mësimore; 

fletë plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes; materiale paketimi të bëra nga kartoni; postera; peshqirë letre për fytyrën; libra; 

copa letre dekorative; peceta tavoline prej letre; materiale dhe media të dekorimit dhe artit; 

artikuj shkrimi për festa; figura të bëra prej letre; produkte letre për një përdorim; paraqitje 

grafike në letër; vepra arti dhe figurina letre dhe kartoni, dhe modele arkitektonike; 

grafikët; kuti kartoni; shami letre; katalogë të porosive me postë; letra dhe qese plastike për 

paketim; letër, karton dhe plastikë për mbështjellje dhe ruajtje; stilolapsa [artikuj për zyrë]; 

botime periodike; botime të shtypura, përkatësisht, libra, revista (revista periodike), 

broshura, buletine; kuti lapsash; kuti prej letre; printime arti në kanavacë; kartolina të 

Krishtlindjeve; letra për ditëlindje; letra korrespondence; letër; letër karboni; liri tavoline 

prej letre; peshqirë letre; artikuj prej kartoni; katalogë; materiale të shtypura; fotografi; letër 

ambalazhi; kuti kartoni; material për lidhjen e librave; artikuj shkrimi; bojë; pulla vulosëse; 

ngjitës (ngjitës) për artikuj shkrimi ose shtëpiak; instrumente vizatimi; materiale vizatimi; 

makina shkrimi, elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore (përveç aparateve); shkumës 

rrobaqepësish; rruzare”.   

18   “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat për 

bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 

ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; cadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.   

20   “Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka, briri, balena ose margaritari i papunuar ose gjysëm i punuar; guaca; 

meerschaum (gur i çmuar); qelibar i verdhë; mobilje për shtëpi, zyrë dhe kopsht; mobilje, 

përkatësisht dollapë, fron, shtretër, krevate fëmijësh, ahur, tavolina, karrike, ulëse; varëse 

rrobash; varëse palltosh; grepa rrobash, jo prej metali; doreza prej druri, plastike, qelqi ose 

porcelani; rafte; jastëkët; dyshekë; kuti prej druri ose plastike; tërheqëse sirtarësh prej druri, 

plastike, qelqi ose porcelani; jastëkët e karrikes; shtresa otomane; unaza për perde; çanta 

gjumi; rafte magazinimi; pengesa (shporta); kabllo dhe kapëse tubash të plastikës; kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut; vepra arti prej druri, dylli, suva ose plastike; karta çelësash 

plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetik; zbukurime të plastikës për ushqime; shtretër për 

kafshë shtëpiake; byzylykë identifikues, jo prej metali; dollap arikivues; pajisje mobiljesh, 

jo prej metali; jastekë”.   

21   “Enë dhe enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve, thikave 

dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit të 

ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile; kavanoza prej qelqi ose plastike për 

xhem dhe reçel; enë gatimi, jo elektrike; kontejnerë për ushqim dhe pije; krehër; sfungjer 

pastrues për të gjitha qëllimet; furça flokësh; furça dhëmbësh; mbajtëse të furçave të 

dhëmbëve; këllëfë për furça dhëmbësh; trivet; vazo; kanaçe për ujitje; enë darke; pjata; 
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pjata letre; mbajtëse pecetash; unaza pecete; artikuj për tavolinë; statuja, figurina, pllaka 

dhe vepra arti prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi; mbajtëse tualeti; furça për 

larjen e enëve; lecka pjatash; tabaka shërbyese; doreza kopshtarie; kosha për lavanderi; 

shandanë; mbajtëse sapuni të lëngët; bombol me vrima për sapun; prerëse biskotash; 

shporta letrash mbeturinash; ibrik çaji [jo elektrike]; enë nga sapuni; enë darke për një 

përdorim, përkatësisht pjata dhe tasa; gota; mbajtësit e kripës; bluarëse speci; mbajtëse 

tenxhere; mbajtëse qirinjsh; kontejnerë plastikë për përdorim shtëpiak; kontejnerë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë; artikuj për kuzhinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; 

shishka qelqi (enë); qeramika për qëllime shtëpiake; enë për pirje; enë për shërbimin e çajit 

(artikuj për tavolinë); enë për shërbimin e kafesë (artikuj për tavolinë); enë tualeti; kosha 

për lavanderi; ndezës parfumesh; materiale për prodhimin e furçave; penj për të pastruar 

dhëmbët; enë kozmetike; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; instrumente pastrimi, të 

operuara me dorë; lesh çeliku për pastrim; doreza kopshtarie; kristal (qelqe); kafaze për 

kafshët shtëpiake shtëpiake; akuarium i brendshme; lopatë për miza”   

24   “Tekstile dhe zëvendësime për tekstilet; material liri pwr pwrdorim shtëpiak; perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa liri pwr shtretwr; pëlhura tavoline prej tekstili; batanije; 

çarçafë; këllëfë jastëkësh; mbulesa duvetesh; mbulesa shtrati; mbulesa frone; shtresa pwr 

fundin e shtratit; batanije shtrati; valanca shtrati prej pëlhure; mbulesa tekstili pwr dyshekë; 

mbulesa tavoline, jo prej letre; liri tavoline, jo prej letre; mbulesë vaji për t'u përdorur si 

mbulesa tavoline; mbulesa prej pëlhure të tryezave; peceta tavoline prej tekstili; liri; 

peshqirë tekstili; peshqir banje dhe peshqir dore; mbulesa çaji; perde dushi; perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa plastike për mobilje; mbulesa mobiljesh prej tekstili; mbulesa 

jastëkësh; batanije të endura; jorganë të mbushur me materiale mbushëse; pëlhurë; etiketat 

e rrobave; varëse muri prej tekstili; shtresa; mbulesa liri për banjë, përveç veshjeve; peceta 

tavoline prej tekstili; shami tekstili; jorganë; mbulesa dyshekësh; mbulesa të lira për 

mobilje; mbulesa të pwrshtatshme pwr kapakw të tualetit”.   

25   “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.    

26   “Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra; 

lule artificiale; zbukurime flokësh; flokë të rremë; dredhues për flokë (përveç mjeteve për 

duar); pajisje për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili dekorativë; breza flokësh; 

anësorë (kapëse flokësh) jo prej metali të çmuar; rrjeta për flokë; barrete (kapëse për flokë); 

bexh për veshje, pulla të reja, jo prej metali të çmuar; butonat e rinj; kunjat e risive 

zbukuruese (jo prej metali të çmuar) përveç stolive; xhufka (thekë)”. 
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35   “Shërbime reklamimi; marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të analizës së 

biznesit; shërbime të hulumtimit të biznesit dhe shërbime të informacionit të biznesit; 

shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit për konsumatorin; menaxhim biznesi; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me llambat, dritat, qirinjtë, lulet, produktet 

kozmetike jo-mjekësore dhe preparate të tualetit, produkte jo-mjekësore për dhëmbë, 

parfumeri, vajra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, preparate për pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje, sapun, parfume, vajra 

eterik, kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, pluhur dhëmbësh, pastë dhëmbësh, 

mjete pastrimi për dhëmbë, llak për thonj, preparate për heqjen e llakut, artikuj tualeti, 

preparate pas rruajtjes, maska për fytyrën, kremra për fytyrën, larës të fytyrës [kozmetike], 

kremra kundër plakjes, vajra për foshnje, xhel banje, kripëra banje, preparate për larje, jo 

për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë vaske, kokrra banje, vaj banje; sapun anti-

bakterial, balsam për flokët, preparate zbardhuese për flokët, copa kozmetikë pambuku, 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, lapsa për vetullat, lajner për sy, ngjyra për flokët, 

ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, thonjtë e 

rremë, pecetat kozmetike të laguara , xhel për stilimin e flokëve, dyll për modelimin e 

flokëve, kremëra për duar, preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje, losione për 

modelimin e flokëve, kremëra për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për 

kujdesin e lëkurës, larës të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës, grim, 

kremra për zvogëlimin e celulitit, kremëra [kozmetikë], pastrues (skrab) për trup, gjalpë 

trupi, pluhur për shkëlqim, pomada buzësh, balsam buzësh jo-mjekues, shkëlqim buzësh, 

lajner buzësh, buzëkuq, ngjitës për ngjitje flokë të rremë, qerpikë të rremë, maskarë për 

qerpik, mus [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve, hijen për qepalla, sprej aromatik të 

trupit, preparate të higjienës orale, si, pastë dhëmbësh, furça dhëmbësh, xhel dentar, penj 

dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë, përkatësisht, sapuni për 

kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, shkëlqimin e trupit, locionin për 

trupin, spërkatjen e trupit, hidratuesin e trupit, pluhurat e trupit, pastrimet e trupit, larjen e 

trupit; preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve, preparate dhe trajtimet 

e kujdesit për flokët, pluhur talk, dyll, dyll rrobaqepësish dhe këpucarësh, buzëkuq bllokues 

dielli [kozmetikë], preparate kremi kundër diellit, fondatinë për grim, sapunë, si copa 

sapuni, sapun banje, sapun deodorant, sapun dore, sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe 

xhel, përkatësisht, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i lëkurës, temjan, deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshë, preparate aromatizuese të ajrit, shampo, kondicioner 

flokësh, pastrues njollash, kremra për lëkurë, gurë zbutës, vajra esencial; aparate dhe 

instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), shpëtues dhe mësimdhënës, aparate dhe 

instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë elektrike, aparateve për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve, bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, disqet 

kompakte, DVD-të dhe mjetet e tjera dixhitale të regjistrimit, mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedha, regjistrat e arkës, makinat llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuterë, programe kompjuterike, aparate për shuarjen e zjarrit, botime 

elektronike, të shkarkueshme; aplikacione për telefona celularë të shkarkueshëm, shkopinj 

për selfie, mbajtëse të përshtatura për celularë, mbulesa telefonike, karikues për telefona 

celularë, altoparlantë ndihmës për celularë, kufje, altoparlantë, korniza syzesh, zinxhirë 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

877 

 

pinc-nez, kordonë pinc-nez, syze skijimi, syze për notim, këllëfe për syze dielli, syze dielli, 

syze [optike], mbajtëse për laptopë, çanta të adaptuara për media plejer portativ, çanta për 

aparate fotografike, syze, kordonë për syze, zinxhirë për syze, mbajtëse për syze, metale të 

çmuar dhe lidhjet e tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar, dhe imitimet e tyre, sharma 

[bizhuteri] prej metaleve të zakonshëm, bizhuteri të ngjitura, kunja zbukurimi, diademë, 

unaza [stoli], byzylykë kyçesh, gjerdanë, varëse, zinxhirë [stoli], kunja lidhëse, orë, 

mansheta, unaza çelësash [xhingla ose fobs] , vathë, kuti për stoli dhe kuti për ora, stoli 

kostumesh, brosh [bizhuteri], zinxhirë çelësash si stoli, kuti bizhuterish jo prej metali, 

metale të çmuar, të papunuar ose gjysëm të punuar, kutitë e bizhuterive (mbajtëse), 

zbukurime (stoli), këllëfe për orë (mbajtëse), letër dhe karton, materiale të shtypura, 

material për lidhjen e librave, fotografi, artikuj shkrimi dhe kërkesa zyre, përveç mobiljeve, 

ngjitësve për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake, materiale vizatimi dhe ngjyrosje për 

artistët, penelët, materialet udhëzuese dhe mësimore, fletët plastike, filmat dhe çantat për 

ambalazhin dhe paketimin, lloji i printerave, blloqet e shtypjes, materialet e paketimit të 

bëra nga kartoni, postera, peshqirë letre, libra, pjesë qendrore letre dekorative, peceta tryeze 

nga letra, materiale zbukurimi dhe arti, materiale shkrimi për festa, figura të bëra prej letre, 

produkte letre për një përdorim, paraqitje grafike në letër, vepra arti dhe figurina letre dhe 

karton dhe modele arkitektonike, tabela, kuti kartoni, shami letre, katalogë për porosi 

postare, qese letre dhe plastike për paketim, letër, karton dhe plastikë për ambalazhin dhe 

ruajtjen, stilolapsa [materiale të zyrës], revista periodike, botime të shtypura, përkatësisht, 

libra , revista (revista periodike), broshura, gazeta, kuti me laps, kuti letre, shtypje arti në 

kanavacë, kartolina të Krishtlindjeve, kartolina ditëlindjesh, letra korrespondence, letër, 

letër karboni, letër tavoline, peshqirë letre, artikuj kartoni, katalogë, materiale të shtypura, 

fotografi, letër ambalazhi, kuti kartoni, material për lidhjen e librave, shkrimi, bojë, pulla 

vulosëse, ngjitës (ngjitës) për shkrimi ose qëllime shtëpiake, instrumente vizatimi, 

materiale për vizatim, makina shkrimi, elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore 

(përveç aparateve), shkumës rrobaqepësish, rruzare, lëkure dhe imitime lëkure, lëkura dhe 

lëkurë kafshësh, bagazh dhe çanta bartëse, çadra shiu dhe çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë, rripa dhe veshje për kafshë, çanta udhëtimi, kuleta, çanta dore, 

çanta mbrëmjeje, çanta pune, çanta krahësh, çanta kanavacë, çanta për shopping, çanta për 

tualet, çanta dore, çanta ngarkese, bartës kafshësh, kuleta për kartela, çanta kozmetike, 

çanta ndërlidhëse, lidhëse lëkure, çanta beli, koferë, çanta shpine, çanta atletike, zinxhirë 

çelësash prej lëkure, çanta çelësash, kuleta, këllëfë për gjëra të vogla, jo të montuara, 

mbajtëse të kartave të kreditit, materiale për lëkurë, çanta, valixhe (bagazh), kuti kartele 

(notesa) , mbajtëse për kartela, stolitë prej lëkure për mobilje, lidhëse lëkure, çadra dielli 

për plazh, çadra shiu, rroba për kafshë shtëpiake, mobilje, pasqyra, korniza fotografish, 

kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të 

përpunuara, brirë, balenë ose perla, guaska, meerschaum (lloj guri) , qelibar i verdhe, 

orendi per shtepi, zyre dhe kopsht, orendi, domethene dollapet, stolet, krevatet, shtretërit e 

vegjël, grazhdet, krevatet, tavolina, karriket, kabinet, varëset e rrobave, varëset e rrobave, 

grepat e rrobave, jo prej metali, doreza prej druri, plastike, qelqi ose porcelani, raftet, 

jastëkët, dyshekët, kutitë prej druri ose plastika, tërheqje sirtarësh prej druri, plastike, qelqi 

ose porcelani, jastëkët e karrikes, shtresa otomane, unazat e perdeve, çantat e gjumit, raftet 

e magazinimit, pengesat (shportat), kapëset e kabllove dhe tubave nga plastikës, kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut, punime arti prej druri, dylli, suva ose plastike, karta çelësash 
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plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetike, zbukurime plastike për ushqime, shtretër për 

kafshë shtëpiake, byzylykë identifikues, jo prej metali, kuti arkivuese, pajisje mobiljesh , jo 

prej metali, jastekë, enë shtëpiake ose kuzhinë dhe enë, enë gatimi dhe kuzhine, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer, furça, përveç furçave; materiale për 

prodhimin e furçave, artikuj për qëllime pastrimi, xham të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, enë prej 

qelqi ose plastike për xhem dhe reçel, enë gatimi, kontejnerë jo elektrikë, për ushqim dhe 

pije, krehër, sfungjer pastrues për të gjitha qëllimet, furça flokësh, furça dhëmbësh, 

mbajtëse furçash dhëmbësh, këllëfë furçash dhëmbësh, trive, vazo , kanaçe për ujitje, enë 

darke, pjata, pjata letre, mbajtëse pecete, unaza pecete, aritkuj për tavolinë, statuja, figura, 

pllaka dhe vepra arti prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi, mbajtëse për tualet, 

furça për larjen e enëve, pëlhura për enë, tabaka shërbyese, dorëza për kopshtari, kosha për 

lavanderi, shandanë, mbajtëse sapuni të lëngët, shpërndarës sapuni, prerës biskotash, 

shporta letrash mbeturinash, ibrik çaji [jo-elektrike], enë sapuni, enë darke për një 

përdorim, përkatësisht pjata dhe tasa; gota, mbajtëse për kripë, bluarës speci, mbajtëse për 

tenxhere, mbajtëse qirinjsh, enë plastike për ruajtje për përdorim shtëpiak, enë për përdorim 

shtëpiak ose kuzhinë, artikuj për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; shishka 

qelqi (enë), qeramika për qëllime shtëpiake, enë për pirje, shërbyese çaji (artikuj për 

tavolinë), shërbyese kafeje (artikuj për tavolinë), artikuj tualeti, kosha lavanderie, ndezës 

parfumesh, materiale për prodhimin e furçave, penj dentar, artikuj kozmetik, enë të izoluara 

nga nxehtësia, instrumente pastrimi, që punojnë me dorë, lesh çeliku për pastrim, doreza 

kopshtarie, kristal (qelqe), kafaze për kafshët shtëpiake, akuare shtëpie, xhufka mizash, 

tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, shtroja shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, 

çarçafë, tryezë pëlhura prej tekstili, batanije, çarçafë shtrati, jastëk, mbulesa duvetesh, 

mbulesa shtrati, këllëf, funde shtrati, batanije shtrati, shtroja shtrati prej pëlhure, rroba 

tekstili, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa me vaj që 

përdorën si mbulesa tavoline, shtresa tavoline prej pëlhure, peceta tryezash prej tekstili, 

shtroja, peshqir tekstili, peshqir banjo dhe peshqir dore, lecka çaji, perde dushi, perde prej 

tekstili ose plastike, mbulesa prej plastike për mobilje, mbulesa mobiljesh prej tekstili, 

shami jastëkësh, batanije të endura, jorganë të mbushur me materiale mbushëse, pëlhura, 

etiketat e rrobave , varëse muri prej tekstili, ndenjëse, liri banje, përveç veshjeve, peceta për 

tekstil, shami prej tekstili, jorganë, mbulesa dyshekësh, mbulesa të lirshme për mobilje, 

mbulesa të pajisura të kapakëve të tualetit, veshje, këpucë, mbahtje për kokë, veshje, 

përkatësisht, kostume, sirtare banje, rroba banje, mantel banje, bikini, rripa, rripa prej 

lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për bebe, kostume baleti, kominoshe, pantallona me 

vijë, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, çorape, doreza, xhaketa, pantallona të shkurtra 

,funde, veshje sportive, mbathje të brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të 

shkurtra, ndresa, duksa me kapuç, veshje materniteti, rroba nate, tuta, shami xhepi, bluzë 

me rrollkë me mëngë, pulovra, veshje shiu, shall të hollë, shallë, këmisha, kravatë, rroba 

plazhi, kanatiere, çorape, çorape të gjata, breza për veshje, geta, çorape, triko, bluza, 

kostume për maskenball, fustane dasme, xhaketa, tunika, mbathje të brendshme, veshje të 

brendshme, dorashka, veshje të jashtme, domethënë xhaketa, pallto, këpucë, domethënë, 

këpucë, çizme, çizme të shkurtëra, sandale, pantofla, këpucë vrapimi, këpucë baleti, 

mbulesa koke për veshin, përkatësisht kapele, kapele me përparëse, kaqketa, përparëse, 

shirita koke, kapele dushi, maska gjumi, veshje të gatshme, veshje të papërshkueshme nga 

uji, dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, 
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lule artificiale, zbukurime flokësh, flokë të rremë, dredhues për flokë (përveç mjeteve të 

dorës), pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativ, rripa flokësh, 

rrëshqitje (kapëse flokësh) jo prej metali të çmuar, rrjeta flokësh, barreta (rrëshqitje 

flokësh), bexh për veshje, jo prej metali të çmuar, butona të rinj, kunja për risi zbukuruese 

(jo prej metali të çmuar) përveç bizhuteri, xhufkë (thekë), lojëra, lodra dhe lojëra, aparate 

për lojëra video, artikuj gjimnastikorë dhe sportivë, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, 

pajisje sportive. 
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(511) 25   “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë , rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.    

35   “Shërbime reklamimi; marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të analizës së 

biznesit; shërbime të hulumtimit të biznesit dhe shërbime të informacionit të biznesit; 

shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit për konsumatorin; menaxhim biznesi; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me llambat, dritat, qirinjtë, lulet, produktet 

kozmetike jo-mjekësore dhe preparate të tualetit, produkte jo-mjekësore për dhëmbë, 

parfumeri, vajra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, preparate për pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje, sapun, parfume, vajra 

eterik, kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, pluhur dhëmbësh, pastë dhëmbësh, 

mjete pastrimi për dhëmbë, llak për thonj, preparate për heqjen e llakut, artikuj tualeti, 

preparate pas rruajtjes, maska për fytyrën, kremra për fytyrën, larës të fytyrës [kozmetike], 

kremra kundër plakjes, vajra për foshnje, xhel banje, kripëra banje, preparate për larje, jo 

për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë vaske, kokrra banje, vaj banje; sapun anti-
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bakterial, balsam për flokët, preparate zbardhuese për flokët, copa kozmetikë pambuku, 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, lapsa për vetullat, lajner për sy, ngjyra për flokët, 

ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, thonjtë e 

rremë, pecetat kozmetike të laguara , xhel për stilimin e flokëve, dyll për modelimin e 

flokëve, kremëra për duar, preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje, losione për 

modelimin e flokëve, kremëra për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për 

kujdesin e lëkurës, larës të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës, grim, 

kremra për zvogëlimin e celulitit, kremëra [kozmetikë], pastrues (skrab) për trup, gjalpë 

trupi, pluhur për shkëlqim, pomada buzësh, balsam buzësh jo-mjekues, shkëlqim buzësh, 

lajner buzësh, buzëkuq, ngjitës për ngjitje flokë të rremë, qerpikë të rremë, maskarë për 

qerpik, mus [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve, hijen për qepalla, sprej aromatik të 

trupit, preparate të higjienës orale, si, pastë dhëmbësh, furça dhëmbësh, xhel dentar, penj 

dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë, përkatësisht, sapuni për 

kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, shkëlqimin e trupit, locionin për 

trupin, spërkatjen e trupit, hidratuesin e trupit, pluhurat e trupit, pastrimet e trupit, larjen e 

trupit; preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve, preparate dhe trajtimet 

e kujdesit për flokët, pluhur talk, dyll, dyll rrobaqepësish dhe këpucarësh, buzëkuq bllokues 

dielli [kozmetikë], preparate kremi kundër diellit, fondatinë për grim, sapunë, si copa 

sapuni, sapun banje, sapun deodorant, sapun dore, sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe 

xhel, përkatësisht, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i lëkurës, temjan, deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshë, preparate aromatizuese të ajrit, shampo, kondicioner 

flokësh, pastrues njollash, kremra për lëkurë, gurë zbutës, vajra esencial; aparate dhe 

instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), shpëtues dhe mësimdhënës, aparate dhe 

instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë elektrike, aparateve për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve, bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, disqet 

kompakte, DVD-të dhe mjetet e tjera dixhitale të regjistrimit, mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedha, regjistrat e arkës, makinat llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuterë, programe kompjuterike, aparate për shuarjen e zjarrit, botime 

elektronike, të shkarkueshme; aplikacione për telefona celularë të shkarkueshëm, shkopinj 

për selfie, mbajtëse të përshtatura për celularë, mbulesa telefonike, karikues për telefona 

celularë, altoparlantë ndihmës për celularë, kufje, altoparlantë, korniza syzesh, zinxhirë 

pinc-nez, kordonë pinc-nez, syze skijimi, syze për notim, këllëfe për syze dielli, syze dielli, 

syze [optike], mbajtëse për laptopë, çanta të adaptuara për media plejer portativ, çanta për 

aparate fotografike, syze, kordonë për syze, zinxhirë për syze, mbajtëse për syze, metale të 

çmuar dhe lidhjet e tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar, dhe imitimet e tyre, sharma 

[bizhuteri] prej metaleve të zakonshëm, bizhuteri të ngjitura, kunja zbukurimi, diademë, 

unaza [stoli], byzylykë kyçesh, gjerdanë, varëse, zinxhirë [stoli], kunja lidhëse, orë, 

mansheta, unaza çelësash [xhingla ose fobs] , vathë, kuti për stoli dhe kuti për ora, stoli 

kostumesh, brosh [bizhuteri], zinxhirë çelësash si stoli, kuti bizhuterish jo prej metali, 

metale të çmuar, të papunuar ose gjysëm të punuar, kutitë e bizhuterive (mbajtëse), 

zbukurime (stoli), këllëfe për orë (mbajtëse), letër dhe karton, materiale të shtypura, 

material për lidhjen e librave, fotografi, artikuj shkrimi dhe kërkesa zyre, përveç mobiljeve, 

ngjitësve për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake, materiale vizatimi dhe ngjyrosje për 
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artistët, penelët, materialet udhëzuese dhe mësimore, fletët plastike, filmat dhe çantat për 

ambalazhin dhe paketimin, lloji i printerave, blloqet e shtypjes, materialet e paketimit të 

bëra nga kartoni, postera, peshqirë letre, libra, pjesë qendrore letre dekorative, peceta tryeze 

nga letra, materiale zbukurimi dhe arti, materiale shkrimi për festa, figura të bëra prej letre, 

produkte letre për një përdorim, paraqitje grafike në letër, vepra arti dhe figurina letre dhe 

karton dhe modele arkitektonike, tabela, kuti kartoni, shami letre, katalogë për porosi 

postare, qese letre dhe plastike për paketim, letër, karton dhe plastikë për ambalazhin dhe 

ruajtjen, stilolapsa [materiale të zyrës], revista periodike, botime të shtypura, përkatësisht, 

libra, revista (revista periodike), broshura, gazeta, kuti me laps, kuti letre, shtypje arti në 

kanavacë, kartolina të Krishtlindjeve, kartolina ditëlindjesh, letra korrespondence, letër, 

letër karboni, letër tavoline, peshqirë letre, artikuj kartoni, katalogë, materiale të shtypura, 

fotografi, letër ambalazhi, kuti kartoni, material për lidhjen e librave, shkrimi, bojë, pulla 

vulosëse, ngjitës (ngjitës) për shkrimi ose qëllime shtëpiake, instrumente vizatimi, 

materiale për vizatim, makina shkrimi, elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore 

(përveç aparateve), shkumës rrobaqepësish, rruzare, lëkure dhe imitime lëkure, lëkura dhe 

lëkurë kafshësh, bagazh dhe çanta bartëse, çadra shiu dhe çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë, rripa dhe veshje për kafshë, çanta udhëtimi, kuleta, çanta dore, 

çanta mbrëmjeje, çanta pune, çanta krahësh, çanta kanavacë, çanta për shopping, çanta për 

tualet, çanta dore, çanta ngarkese, bartës kafshësh, kuleta për kartela, çanta kozmetike, 

çanta ndërlidhëse, lidhëse lëkure, çanta beli, koferë, çanta shpine, çanta atletike, zinxhirë 

çelësash prej lëkure, çanta çelësash, kuleta, këllëfë për gjëra të vogla, jo të montuara, 

mbajtëse të kartave të kreditit, materiale për lëkurë, çanta, valixhe (bagazh), kuti kartele 

(notesa) , mbajtëse për kartela, stolitë prej lëkure për mobilje, lidhëse lëkure, çadra dielli 

për plazh, çadra shiu, rroba për kafshë shtëpiake, mobilje, pasqyra, korniza fotografish, 

kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të 

përpunuara, brirë, balenë ose perla, guaska, meerschaum (lloj guri) , qelibar i verdhe, 

orendi per shtepi, zyre dhe kopsht, orendi, domethene dollapet, stolet, krevatet, shtretërit e 

vegjël, grazhdet, krevatet, tavolina, karriket, kabinet, varëset e rrobave, varëset e rrobave, 

grepat e rrobave, jo prej metali, doreza prej druri, plastike, qelqi ose porcelani, raftet, 

jastëkët, dyshekët, kutitë prej druri ose plastika, tërheqje sirtarësh prej druri, plastike, qelqi 

ose porcelani, jastëkët e karrikes, shtresa otomane, unazat e perdeve, çantat e gjumit, raftet 

e magazinimit, pengesat (shportat), kapëset e kabllove dhe tubave nga plastikës, kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut, punime arti prej druri, dylli, suva ose plastike, karta çelësash 

plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetike, zbukurime plastike për ushqime, shtretër për 

kafshë shtëpiake, byzylykë identifikues, jo prej metali, kuti arkivuese, pajisje mobiljesh , jo 

prej metali, jastekë, enë shtëpiake ose kuzhinë dhe enë, enë gatimi dhe kuzhine, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer, furça, përveç furçave; materiale për 

prodhimin e furçave, artikuj për qëllime pastrimi, xham të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, enë prej 

qelqi ose plastike për xhem dhe reçel, enë gatimi, kontejnerë jo elektrikë, për ushqim dhe 

pije, krehër, sfungjer pastrues për të gjitha qëllimet, furça flokësh, furça dhëmbësh, 

mbajtëse furçash dhëmbësh, këllëfë furçash dhëmbësh, trive, vazo , kanaçe për ujitje, enë 

darke, pjata, pjata letre, mbajtëse pecete, unaza pecete, aritkuj për tavolinë, statuja, figura, 

pllaka dhe vepra arti prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi, mbajtëse për tualet, 

furça për larjen e enëve, pëlhura për enë, tabaka shërbyese, dorëza për kopshtari, kosha për 

lavanderi, shandanë, mbajtëse sapuni të lëngët, shpërndarës sapuni, prerës biskotash, 
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shporta letrash mbeturinash, ibrik çaji [jo-elektrike], enë sapuni, enë darke për një 

përdorim, përkatësisht pjata dhe tasa; gota, mbajtëse për kripë, bluarës speci, mbajtëse për 

tenxhere, mbajtëse qirinjsh, enë plastike për ruajtje për përdorim shtëpiak, enë për përdorim 

shtëpiak ose kuzhinë, artikuj për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; shishka 

qelqi (enë), qeramika për qëllime shtëpiake, enë për pirje, shërbyese çaji (artikuj për 

tavolinë), shërbyese kafeje (artikuj për tavolinë), artikuj tualeti, kosha lavanderie, ndezës 

parfumesh, materiale për prodhimin e furçave, penj dentar, artikuj kozmetik, enë të izoluara 

nga nxehtësia, instrumente pastrimi, që punojnë me dorë, lesh çeliku për pastrim, doreza 

kopshtarie, kristal (qelqe), kafaze për kafshët shtëpiake, akuare shtëpie, xhufka mizash, 

tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, shtroja shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, 

çarçafë, tryezë pëlhura prej tekstili, batanije, çarçafë shtrati, jastëk, mbulesa duvetesh, 

mbulesa shtrati, këllëf, funde shtrati, batanije shtrati, shtroja shtrati prej pëlhure, rroba 

tekstili, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa me vaj që 

përdorën si mbulesa tavoline, shtresa tavoline prej pëlhure, peceta tryezash prej tekstili, 

shtroja, peshqir tekstili, peshqir banjo dhe peshqir dore, lecka çaji, perde dushi, perde prej 

tekstili ose plastike, mbulesa prej plastike për mobilje, mbulesa mobiljesh prej tekstili, 

shami jastëkësh, batanije të endura, jorganë të mbushur me materiale mbushëse, pëlhura, 

etiketat e rrobave , varëse muri prej tekstili, ndenjëse, liri banje, përveç veshjeve, peceta për 

tekstil, shami prej tekstili, jorganë, mbulesa dyshekësh, mbulesa të lirshme për mobilje, 

mbulesa të pajisura të kapakëve të tualetit, veshje, këpucë, mbahtje për kokë, veshje, 

përkatësisht, kostume, sirtare banje, rroba banje, mantel banje, bikini, rripa, rripa prej 

lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për bebe, kostume baleti, kominoshe, pantallona me 

vijë, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, çorape, doreza, xhaketa, pantallona të shkurtra 

,funde, veshje sportive, mbathje të brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të 

shkurtra, ndresa, duksa me kapuç, veshje materniteti, rroba nate, tuta, shami xhepi, bluzë 

me jakë polo, pulovra, veshje shiu, shall të hollë, shallë, këmisha, kravatë, rroba plazhi, 

kanatiere, çorape, çorape të gjata, breza për veshje, geta, çorape, triko, bluza, kostume për 

maskenball, fustane dasme, xhaketa, tunika, mbathje të brendshme, veshje të brendshme, 

dorashka, veshje të jashtme, domethënë xhaketa, pallto, këpucë, domethënë, këpucë, çizme, 

çizme të shkurtëra, sandale, pantofla, këpucë vrapimi, këpucë baleti, mbulesa koke për 

veshin, përkatësisht kapele, kapele me përparëse, kaqketa, përparëse, shirita koke, kapele 

dushi, maska gjumi, veshje të gatshme, veshje të papërshkueshme nga uji, dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe bishtalec, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, 

zbukurime flokësh, flokë të rremë, dredhues për flokë (përveç mjeteve të dorës), pajisje për 

veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativ, rripa flokësh, rrëshqitje (kapëse 

flokësh) jo prej metali të çmuar, rrjeta flokësh, barreta (rrëshqitje flokësh), bexh për veshje, 

jo prej metali të çmuar, butona të rinj, kunja për risi zbukuruese (jo prej metali të çmuar) 

përveç bizhuteri, xhufkë (thekë), lojëra, lodra dhe lojëra, aparate për lojëra video, artikuj 

gjimnastike dhe sportivë, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, pajisje sportive.  
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(732)  H & M Hennes & Mauritz AB SE-106 

38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

 

(511) 18   “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat 

për bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 

ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; cadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.   

25   “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.    

 

 

 

(111)  29482 

(151)  02/09/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/408 

(732)  H & M Hennes & Mauritz AB SE-106 

38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo, KS 

 
 

(540)  DIVIDED 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre;stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar;instrumente horologjike dhe kronometrike;gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar 
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dhe imitime të tyre;sharm [stoli] prej metaleve të zakonshëm;stoli të ngjitura;kunjat 

zbukurues;diadema;unaza [stoli];rrathë kyçesh;qafore;varëse;zinxhirë [stoli];kunjat e 

lidhjes;orë;manzheta;unaza çelësash [xhingla ose fobs];vathë;kuti stoli dhe kuti orësh;stoli 

kostumesh;brosh [stoli];zinxhirë çelësash si stoli;kuti stoli jo prej metali;metale të çmuar, të 

papërpunuar ose gjysëm të punuar;kuti për stoli (shporta);zbukurime (stoli);këllëfe për orë 

(prezantim)”.   

18   “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat për 

bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 

ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; çadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.   

25   “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.    

 

 

 

(111)  29483 

(151)  02/09/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/409 

(732)  H & M Hennes & Mauritz AB SE-106 

38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  &DENIM 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 
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çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë , rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.    

 

 

 

(111)  29181 

(151)  14/07/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/410 

(732)  Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  TRAVEL PARADE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  29154 

(151)  08/07/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/411 

(591)  Zezë, kuqe, bardhë 

(732)  TEKNOROT OTOMOTİV 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. Huzur 

Mah. Cendere Cad. No: 114 B, 

Skyland İstanbul B Ofis Blok, 5. Kat, 

Ofis No: 85 P.K. TR-34485 Sariyer İstanbul 

TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri, mjete makinerish dhe robotë industrial për përpunimin dhe formësimin 

e drurit, metale, qelq, plastikë dhe minerale, printerë 3D, makina ndërtimi dhe mekanizma 

robotikë (makina) për përdorim në ndërtimtari; buldozerë, gërmues (makina), eskavatorë,  
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makineritë e ndërtimit dhe asfaltimit të rrugëve, makinat e shpimit, makinat e shpimit të 

shkëmbinjve, makina per pastrimin e rrugëve, makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese 

dhe mekanizma robotikë (makina) për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe transmetimi; 

ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makina dhe mekanizma robotikë (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështim të kafshëve, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorë për makina dhe motorët, përveç atyre për 

automjete tokësore, pjesë dhe pajisje për to: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorët e makinave dhe motorë, frena të tjerë përveç automjeteve, bremze frenash për 

motorë të automjeteve, boshte me gunga, kuti ingranazhesh, përveç për automjeteve 

tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për motorë, pistona për motorë, turbina, jo për 

automjete tokësore, filtra për motorë të makinave dhe motorë, filtra vaji, ajri dhe karburanti 

për motorët e automjeteve tokësore, shkarkime për motorët e automjeteve tokësore, 

kolektorë shkarkimesh për motorët e automjeteve tokësore, cilindra motorik për automjete 

tokësore, koka cilindrash motorike përautomjete tokësore, pistona për automjete tokësore 

motorike, karburatorë për automjete tokësore, aparate konvertimi të karburantit për motorë 

automjetesh tokësore, injektorë për motorët e automjeteve tokësore, konsumues karburanti 

për motorët e automjeteve tokësore, pompa për motorët e automjeteve tokësore, valvulat 

për motorët e automjeteve tokësore, motorët fillestarë për automjetet tokësore, gjenerator 

(për konvertimin e energjise mekanike ne atë elektrike)  për motorët e automjeteve 

tokësore, kandele elektrike për motorët e automjeteve tokësore, kushineta (pjesë të 

makinerive), kushineta rul ose top, makina për montimin dhe shkëputjen e gomave, 

alternatorë, gjeneratorë i rrymës, gjeneratorë elektrikë, gjeneratorë aktualë që operojnë me 

energji diellore, makina për lyerje, pistoleta automatike për lyerje, shpime elektrike, makina 

dhe armë shpimi hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik i shiritave ngjitës 

(makina), armë elektrike për  makina për spërkatje me gaz ose lëng tëngjeshur, mjet 

elektrike për shpuarje, sharra elektrike dore, sharrë elektrike, makina spirale, makina me 

ajër të kompresuar, kompresorë (makina), instalimet për larjen e automjeteve, mekanizmat 

robotikë (makineritë) me funksionet e lartëpërmendura, aparatura saldimi elektrike dhe që 

operohen me gaz, aparatet e saldimit me hark elektrik, bashkim aparaturash elektrike, 

aparate elektrike për prerjen e harkut, elektroda për makineritë e saldimit, robotë industrial 

(makina) me funksionet e sipërpërmendura, makina shtypëse, makina paketimi, makina 

mbushëse, makina mbyllëse dhe për vulosje, etiketues (makina), makina klasifikuese, 

robotët industrial (makineritë) me funksionet e sipërpërmendura, makineritë elektrike të 

paketimit për mbylljen dhe vulosjen e plastikës, etiketuesit (makineritë) makineritë për 

përpunimin e tekstilit, makinat qepëse, robotët industrialë (makineritë) me funksionet e 

sipërpërmendura, pompat përveç pjesëve të makinerive ose motorët, pompat e shpërndarjes 

së karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetërregulluese, makina 

elektrike për kuzhina për copëtimin, bluarjen, thërrmimin, përzierjen dhe grirjen e 

produkteve ushqimore, makinat larëse, lavatriçe, makina per larjen e enëve, makina tharëse 

rrotulluese (jo të nxehta), makina elektrike për pastrim për pastrimin e dyshemeve, qilimave 

ose dyshemeve, fshesë dhe pjesët e tyre, makina vetëshërbyese automatike (ushqimore), 

makina galvanizuese dhe pastrimin e metaleve nga koreziomi, hapëse dhe mbyllëse 

elektrike të dyerve, copë litari për motorët e automjeteve dhe motorët. 
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12   Automjete tokësore motorike, motoçikleta, moped (motoçikletë me rrymë dhe  

pedale); motorë dhe motorë për automjete tokësore; kthetrat për automjete tokësore; 

transmisione, rripat e transmisioneve dhe zinxhirët e transmetuesit për automjetet tokësore; 

ingranazhe për automjete tokësore; frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore; automjetit shasi, mbulesa automobilistike, susta pezullimi automjeti, 

amortizues për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, rrota drejtuese për 

automjete, shina për rrota automjetesh, biçikleta dhe trupat e tyre; mbajtëse dore dhe 

mbrojtëse për biçikleta, trupa të automjeteve; trupa informues për kamionë; rimorkio për 

traktorë; trupa frigorifikë për automjete tokësore; goditje rimorkio për automjete, automjet 

ulëse; mbështetëse për ulëset e automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; 

mbulesa vendesh për automjete; mbulesa automjetesh (në formë); blinds dielli përshtatur 

për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për automjetet; fshirëse 

xhamash dhe fshirëse krahët për automjete, gomat e brendshme dhe të jashtme për rrotat e 

automjeteve; goma pa tuba; Komplete për rregullimin e gomave të përbëra nga copëza 

gomash dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, dritare sigurie për 

automjetet, pasqyrat e pasme dhe pasqyrat e krahëve për automjetet, zinxhirët kundër 

rrëshqitjes për automjetet, transportues të bagazhit për automjete; transportues biçikletash 

dhe ski për makina; shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa ajri për automjete, për fryrje 

të gomave, alarme kundër vjedhjes për automjete, brirë për automjete, rripa sigurie për 

ulëset e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca për bebe, karroca 

për persona me aftësi të kufizuara, karroca të mbuluara për foshnje, karroca për bartje; 

karrocat për blerje (shopping); një ose me shumë rrota karroca dore; karroca për bartje të 

mallit; karroca ushqimore; karroca me material të rëndë për bartje, automjete hekurudhore; 

lokomotiva; trenat; tramvaj; vagonë; teleferikë; karrige ngritëse, automjete për lëvizje nga 

uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të makinave të tyre, automjete për 

lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorët dhe motorët e makinave të tyre. 

   

 

 

 

(111)  28923 

(151)  25/05/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/412 

(300)  018325324  23/10/2020  EU 

(732)  Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313 1431 GB AALSMEER 

The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FLORIPAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Punët financiare; transaksione financiare në internet (online); shërbime të 

pagesave në distancë; shërbime të përpunimit të pagesave; përpunimi i pagesave; sigurimi i 

informacionit mbi çmimet në lidhje me mallrat. 
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(111)  28924 

(151)  26/05/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/413 

(300)  018325326  23/10/2020  EU 

(732)  Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313 1431 GB AALSMEER 

The Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FLORIWAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti; paketimin dhe magazinimin e mallrave, përfshirë lulet dhe bimët; 

marrja me qera e automjeteve të transportit, përfshirë makina më ngarkesa të rënda; marrja 

me qera e kontejnerëve dhe paketimit për lule dhe bimë; sigurimi i paketimit; planifikimin 

logjistik në fushën e transportit; marrja me qera e hapësirës për trajtimin e ngarkesave; 

konsulencë në fushën e shërbimeve të lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  29348 

(151)  19/08/2022 

(181)  12/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/414 

(732)  ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

 Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  FUREXTIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, antibiotikë.   

 

 

 

(111)  29320 

(151)  18/08/2022 

(181)  15/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/415 

(591)  E hirit, e kaltert 

(732)  GERO Shpk Robert Spahiu 

(540)   
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 Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Fshesa qendrore me vakum, Gypa fleksibel, Fshesa Industriale me vakum, priza 

per fshesë industriale me vakum, Seta te brushave, material instalues per Sistemin Vakum 

te Fshesave Qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, Ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim 

kuti metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i 

jashte i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).     

37   Shitje e produkteve per Sistemin Vakum te Fshesave Qendrore, Instalim i Sistemit 

Vakum te Fshesave Qendrore dhe Servisim i Sistemit Vakum te Fshesave Qendrore    

 

 

 

(111)  29321 

(151)  18/08/2022 

(181)  15/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/416 

(732)  GERO Shpk Robert Spahiu 

 Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

(740)  Mimoza Hyseni Spahiu GERO Shpk  

 Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove  

 
 

(540)  Retraflex  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Fshesa qendrore me vakum, Gypa fleksibel, Fshesa Industriale me vakum, priza 

per fshesë industriale me vakum, Seta te brushave, material instalues per Sistemin Vakum 

te Fshesave Qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, Ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim 

kuti metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i 

jashte i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).     

37   Shitje e produkteve per Sistemin Vakum te Fshesave Qendrore, Instalim i Sistemit 

Vakum te Fshesave Qendrore dhe Servisim i Sistemit Vakum te Fshesave Qendrore  
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(111)  29849 

(151)  05/10/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/418 

(300)  018331669  03/11/2020  EU 

(732)  P & C S.P.A. Via Antonio De 

Francisco 135/1 10136, Settimo Torinese 

Italy, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Kapsula boshe të kafesë prej plastike.   

30   Kafe; Koncentratet e kafesë; Esencat e kafesë; Kapsula kafeje, të mbushura.   

35   Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë; 

Ndihma e biznesit në lidhje me ekskluzivitetin; Shërbimet këshilluese të menaxhimit në 

lidhje me ekskluzivitetin; Sigurimi i ndihmës [biznesit] në funksionimin e ekskluzivitetit.   

 

 

 

(111)  29485 

(151)  02/09/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/419 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Qeliza elektrike; Qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik; Bateri elektrike 

që mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; Syze, korniza për 

syze, syze dielli, lense kontakti.”   

16   “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mund të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok 
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shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga 

letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim apo vizatim; 

Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta letre; 

Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë 

(për zierje dhe tharje); Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për 

ruajtie dhe gatim; Qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa 

vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; 

Akuarel; Ngjyra tempera (material pikturimi).”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishëra; Mish i delës; 

Kërmijë të përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; 

Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, 

ekstrakte mishi; Kocka me përmbajtje mishi; Xhelatinë për ushqim; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja 

[zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi [zëvendësues qumshti]; Qumsht bajamesh; Qumsht 

kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondenzuar; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të 

ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtaja dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të 

konzervuara; vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; 

Margarinë; Peshk i freskët dhe i konzervuar, Ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të 

konzervuara; Ushqime të gatshme me bazë-perimesh; Ushqime të gatshme me bazë-djathit, 

të apo jo të ngrira; Ushqime të gatshme me bazë-patatesh, të apo jo të ngrira; Ushqime të 

gatshme me bazë-mishit dhe me bazë-te mishit te gjedheve, të apo jo të ngrira; Ushqime të 

gatshme me bazë-peshku, bazë-midhjesh dhe me bazë-frutash deti të apo jo të ngrira; 

Qofte, të ngrira apo jo;  Qumsht dhe zëvendësues qumshti, djath, krem, produkte djathi dhe 

produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me 

fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i 

procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe 

produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të 

ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathit, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të 

përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Patate të konzervuara; 

Ushqime të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të 

gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të gatshme 

dhe/apo të ngrira me përmbajtje vetëm të pulës; Ushqime të përgaditur me perime;  qofte, të 

ngrira apo jo; ushqim i lehtë me bazë-frutash; ushqim i lehtë me bazë-perimesh; ushqim i 

lehtë me bazë-drithërash; ushqim i lehtë me bazë-arrash; domate e konzervuar; Alga deti 

për konsumim.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuara; niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, preparate pjekje dhe tharm; Sodë për gatim [sodë bikarboni për përodrim në 

gatim]; Pica dhe pite të shijshme, të ngrira apo jo; kuskus [semolina]; Polentë; Gnoqi (petka 

të vogla të bëra nga patate, bollgur ose miell, që zakonisht shërbehen me një salcë); Pasta; 

Pasta të mbushura, Pasta me [ërmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 
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Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsirë; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsira me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsirë akullore; Krem karamel 

(ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, uthull, uthull balsamike; Sheqer, 

ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Karamela [bonbon]; 

Çamçakëz; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; Mustard; Miell 

nga perimet; Miell, Ekstrakt çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Zam 

blete; USqhime të ngrira dhe të freskëta ,e bazë të pastave, bukës, orizit apo pastave të 

mbushura ose brumërave panzeroti; Polenta; Brumë pice I mbushur; Jogurt frutash i ngrirë.   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë, pije për kafshë, 

malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e 

procesuar), farëra, bimë natyrale dhe lule, lëvore e papërpunuar, dru i pasharruar, lule, të 

thara, për dekorim; Kokërra (bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; 

Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët 

shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve; Eshtra përtypëse të tretshme dhe shkopinj për 

kafshët shtëpiake.”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje me bazë frutash; Pije të lehta me 

pak kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara 

me aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Nektar frutash, jo-

alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Ujë i gazuar (Preparate për 

përgaditje -); Shurup për pije; Verë molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje frutash; Lëngje 

perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije me bazë-perimesh; Pije hirre; Pije me bazë-

soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e freskët e përgaditur (me bazë të 

pemëve apo perimeve); pije energjike; pije izotonike; pije sportive të pasura-me proteina.”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Liker; Pije alkoolike me bazë të frutave; Kokteje; 

Tretës (likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë; Produkte për përgaditjen e pijeve 

alkoolike.”   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, restauraneve, 

dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porositë me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me: plehrat, sipërfaqet e tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë dhe produkteve të përkujdesjes, produktet e higjienës personale, 

kozmetikës, parfumeri, preparatet higjenike dhe sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe 

të përkujdesjes personale, çirinjë dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe 

produkte për beba; ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për ruajtjen e ushqimit; takëmin 

një përdorimsh apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe 

materiale për telefoni, kompjuterë, llaptop dhe pjesët periferike për to, pajisjet elektrike, 

llampa, aparatet e ndriçimit, produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), 

shami letre, pecetë tavoline nga letra, mushamat nga letra, letër toaleti, peceta letre, 

pergamenë letre, çanta letre, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, artikuj të 

letrës absorbuese, letrat e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi, kreveta, jastëka, 

dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine dhe orendi, furça, krehër, sfungjerë dhe 
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pastrues për përdorim personal dhe jo-personal, enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme 

dhe shumë përdorimshe, artikuj tekstili, furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo, 

rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, kinkaleri (artikuj për 

bërjen e fustaneve), gjëra ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra 

ushqimore të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike, ushqimet e gatshme, 

ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues natyral dhe artificial, gjërat ushqimore organike, 

produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral, pije, birra, pije alkoolike, verëra.”   

38   “Shërbimet online, kryesisht bartjet elektronike të përmbajtjeve të marra nga librat, 

produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, 

përfshiurë edhe atë në formë të podcast; Shërbimet online, kryesisht transmetimin 

elektronik të lajmeve, recetave dhe informatave, përpilimin e teksteve, vizatimeve dhe 

imazheve me anë të rrjetit të telekomunikimit; shërbimet informative të ofruara përmes 

rrjetit telematik (përfshirë internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të 

dhënave, imazheve dhe dokumenteve; Ofrimin e shërbimeve të rrjetit telematik, kryesisht 

ofrimin e qasjes në informatat e qasshme në rrjetin telematik, përfshirë internetin; Ofrimin e 

forumeve elektronike dhe dhomave të bisedimeve në rrjetet telematike, përfshirë internetin, 

në lidhje me gatimin; Transmetimin e prezentimeve të ekranit me anë të kompjuterit dhe 

televizionit; Televizion, kabllo dhe radio transmetim, përfshirë audio lojërat: Ofrimin e 

qasjes në mediat udhëzuese dhe edukative në internet, ne veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjes në programet/softuerët kompjuterik dhe mediat mësimore dhe 

mësimdhënësë (të shkarkueshme) të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë internetin; 

Qiradhënien e kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes në databaza në 

rrjetet kompjuterike.”   

41   “Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimit; ofrimin e mësimeve tutoriale online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve tutoriale; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve 

për qëllime kulturore dhe zbavitëse; Shërbimet e linjave të bisedimeve në internet; video 

dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; programe televizive dhe radio.”   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, Kafeterie, Restorane, 

Dyqaneve të Picerive, Bareve me ushqim të shpejtë, Dyqaneve të akulloreve.” 

   

 

 

(111)  29203 

(151)  15/07/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/420 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  COMFORTLOCK WINGS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte të higjienës femërore, përkatësisht breke me astare, peceta sanitare dhe 

tampona, pantallona sanitare, mbathje për higjenën femërore; pelena dhe peceta 

mosmbajtjeje, mbathje per mosmbajtjeje   
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(111)  29151 

(151)  08/07/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/421 

(300)  018309412  16/09/2020  EU 

(732)  PEPCO Poland Sp. z o.o. Strzeszyńska 

73A,60-479 Poznań, Poland, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 

   

 

 

(111)  29012 

(151)  16/06/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/422 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj uji, akullore me erëza prej akull,  sherbet, ëmbëlsira të ngrira, 

akullore të buta me krem, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe përzierës për prodhimin e 

akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej akulli dhe / ose sherbetit dhe 

/ ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose akullore të buta me krem dhe/ose jogurt të ngrirë   

 

 

 

(111)  29342 

(151)  19/08/2022 

(181)  16/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/427 

(732)  travelWorld Austria GmbH 

Ramperstorffergasse 47/11 A-1050,  

Wien, Austria, AT 

(740)  Ardian Rexha, Avokat 

Deloitte Kosova SH.P.K. 

(540)   
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 Rr. Lidhja e Pejës Nr. 117, 10000, Prishtine, 

Republika e Kosoves  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   35 Reklamime; Reklamime online; Promocione te kompjuterizuara te biznesit; 

Shërbime Reklamuese te ofruara nga një baze e te dhënave; Shërbime Reklamimi ne lidhje 

me promovimin e biznesit; Reklamim per te tjerët; Shërbime reklamimi për hotele; 

Shërbime Reklamimi ne lidhje baze te te dhënave; Shërbime Reklamim në lidhje me 

industrinë e udhëtimeve; Promovimi (Reklamim) i udhëtimeve; Shërbime Reklamimi të 

ofruara përmes internetit; Reklamim per te tjerët ne internet; Promovim i Biznesit; 

Shërbime Reklamimi, marketingu dhe promovimi; Reklamim te biznesit ne ueb faqe; 

Reklamim ne fushën e turizmit dhe udhëtimeve; Promovimi. Reklamimi dhe reklamimi ne 

ueb-faqet online; Ofrimi i informatave per krahasimin e cmimeve te hoteleve; Shërbime 

marketingu ne fushën e udhëtimeve.   

36   36 Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e 

sigurimeve të  lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me udhëtimet, 

shërbime financiare emergjente për udhëtarët.   

38   38 Shërbimet komunikimeve online (forumeve) të siguruara nga internet; Ofrimi i 

aksesit ne bazën e te dhënave ne rrjete kompjuterike; Ofrimi i aksesit ne te dhënat ne 

internet; Ofrimi i aksesit ne përmbajtje, ueb-faqe dhe portale.   

39   39 planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e 

udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e u; shërbimet e rezervimit të biletave të 

udhëtimit; informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; 

shërbimet e rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit 

për rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport 

udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per 

udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i 

biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime 

agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i 

udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te 

udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se 

Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin 

e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i 

vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i udhëtimeve 

gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë lidhur me 

udhëtime; rregullimi  i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve 

dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te ekskursioneve; 

Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave mbi udhëtimet 

përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; Planifikimi, 

Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet e Agjencisë 
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se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport; 

Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion; 

Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me 

fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i 

udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e 

qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i 

Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve; 

Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit 

ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje me 

transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e   

Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për 

rregullimin e  të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me transportin e 

udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes aplikacioneve 

online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; shërbime per 

rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore; 

Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve; 

Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per 

transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i 

udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi; 

shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve.   

41   Organizimin e ngjarjeve sportive, Aktivitete sportive, Shërbime sportive, Organizimin 

e ngjarjeve për qëllime zbavitëse dhe sportive, Organizimi i ngjarjeve sportive, Arsimim; 

ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; Sherbime sporti dhe fitnessi; 

Aktivitete kulturore; Shërbime kulturore, Organizimi I shfaqjeve kulturore; Administrimi i 

veprimtarive kulturore; aktivitete argëtuese, sportive dhe kulturore; informacion në lidhje 

me aktivitetet kulturore; Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike   

42   42 Projektrni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; projektimi i shërbimeve 

kompjuterike; funksionalizimi i platformave të kërkimit; sigurimi i platformave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave në një rrjet global kompjuterik; ofrimi i shërbimeve te dizajmmit 

te ueb-faqeve ne internet; krijimi i ueb-faqeve ne internet; mirëmbajtja e portaleve në 

internet', shërbime për krijimin e ueb-faqeve në internet; mbajtja e ueb-faqeve në internet; 

mirëmbajtja e përmbajtjes dixhitale në internet; mirëmbajtja e platformave te komunikimit 

ne internet', mirëmbajtja e aplikacioneve telefonike; mirëmbajtja e aplikacioneve 

multimediale;   

43   43 Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime;rezervimi i 

akomodimit në hotel;rezervime të akomodimit të përkohshëm;rezervimi i akomodimit të 

përkohshëm përmes intemetit;shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne 

hotelieri;shërbimet e agjencisë për rezerv11T11n e akomodimit të përkohshëm;rezervime 

ne hotelieri;shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte;vlerësimi i akomodimit në 

hotel;bërjen e rezervimeve në hotel për të tjerët;sigurimi i rezervimit të dhomës dhe 

shërbimeve të rezervimit të hotelit;Informacion në lidhje me hotelet;shërbimet e rezervimit 
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të agjencive për hotelin;rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët;shërbime këshillimi në 

lidhje me objektet hoteliere;sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me rezervimet e 

hotelit;hotelit të ofruara përmes internetit;shërbime të agjencisë së udhëtimit për rezervimin 

e akomodimit në hotel;vlerësim i akomodimit për pushime;shërbime të akomodimit në 

vendpushime;shërbimet e rezervimit të agjencive për akomodimin në pushime;agjenci 

udhëtimi për rezervimin e akomodimit;sigurimi i informacionit në lidhje me rezervimin e 

vendbanimit   

 

 

 

(111)  29915 

(151)  14/10/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/429 

(591)  E zeza dhe e bardha  

(732)  Cao ZHONGCHUAN “Borsehung” 

GmbH Lubecker str.53-63 39125, 

Magdeburg, DE 

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K  rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie, pajisje ndezëse për motorët me djegie të 

brendshme, pajisje ndezëse, radiator automatik i ftohjes së motorit te automobilit, makinat 

bashkuese të boshtit, pompa pjesë te makinës dhe motorit, instalime te përbashkëta 

kondensimi, filtër hidraulik te ajrit, amortizues te motorit, kushineta për automjete, rripa për 

makineri, instalime larëse për automjete, valvul hidraulike, rripa për makineri, pajisje pune 

dore përveç atyre operative, kondensator me avull për makineri, rezervuar i ujit për ftohje te 

motorit te automjetit, pompa ajrimi për ujerat e automjetit, kompresor dhe ventilator, 

pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa vakumi, pompa te 

shpërndarjes se karburanteve dhe ujit për nevoja te makinerive.    

9   Aparate navigimi për automjete, pajisje kompjuterike për tabelë te automjetit, kompjuter 

ne bord te automjetit, rregullator voltazhe për automjete, për çelësa, për elektrikë ne 

automjet, për dyer te automjeteve, akumulator, elektrik, për drejtues automatik te 

automjetit, incizues te vozitjes, spirale elektrike, pajisje për hapje elektronike te dyerve 

automatike, sensora, trekëndësha paralajmërues te dëmtimit te automjetit, aparate dhe 

pajisje për shpëtim jete, softuer kompjuterik, aparate dhe instrumente te sinjalizimit dhe 

kontrollit te pajisjeve te automjeteve, aparate dhe instrumente te drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit te automjetit.   

12   Parakolpë dhe amortizator automjetesh; shasi automjetesh; kthetrat dhe pedalet për 

automjete e lëvizjes ne tokë, boshtet për automjete, veshjet e frenave për automjete; 

zinxhirë transmetimi për automjete, motorë lëvizës për automjete, boshte transmetimi për 

automjete, shufra lidhëse për automjete, përveç pjesëve të motorëve dhe makinerisë, 

pastruese xhami, linjat e rezistencës ndaj presionit të lartë ne automjet, pasqyra të pasme te 

automjetit, nyje për rrota automjetesh, goma për automjete, aparatura për lëvizje ne tokë, 

mbulesa automjeteve, pajisje dhe alarme kundër vjedhjes se automjeteve, sinjale për kthim 
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prapa te automjetit, ulëse për automjet, rrjeta bagazhi për automjet, sirena për automjet, 

baltëpritëse, zingjir kundër rrëshqitjes se automjetit, rripa sigurimi ne automjet,  

 

   

 

 

(111)  29401 

(151)  25/08/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/430 

(591)  E bardhë, e kuqe, e kaltër, e kaltër e 

hapur, hiri. 

(732)  Berglandmilch eGen Schubertstraße 

30, 4600 Wels, Austri, AT 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formulë për foshnje [babykost]; Fermente qumështi për qëllime farmaceutike; 

Qumësht pluhur për foshnjat; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Miell lakteal për 

bebe [lacteal flour for babies]; Formulë për foshnje.   

29   Gjalpë; Krem gjalpi; Gjizë; Gjalp kikiriku; Qumësht kikiriku; Qumësht kikiriku për 

qëllime kulinarie; Pije me bazë qumësht kikiriku; Pije me bazë qumësht kokosi; Pije me 

bazë qumësht bajamesh; Qumësht tërshëre; Jogurt; Gjalpë kakao për ushqim; Djathë; 

Kephir [pije qumështi]; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Qumesht kokosi; Qumësht kokosi 

për qëllime kulinarie; Vaj kokosi për ushqim; Qumesht i avulluar [evaporated milk]; 

Koumiss [pije qumështi]; Qumësht bajame; Qumësht bajamesh për qëllime kulinarie; 

Margarinë; Qumësht; Zëvendësuesit e qumështit; Qumështi fermentohet për qëllime 

kulinarie; Pije qumështi, ku mbizotëron qumështi; Produktet e qumështit; Qumësht pluhur; 

Koktej qumështit [milk shakes]; Hirrë; Quark; Qumësht orizi; Qumësht orizi për qëllime 

kulinarie; Ryazhenka [qumësht i pjekur i fermentuar]; Krem [produkte qumështi]; Krem 

pana [whipped cream]; Smetana [salcë kosi]; Qumësht soje; Humus [pasta e qiqrave]; 

Sallata frutash; Pastë e frutave të shtypura; Ushqim rostiçeri me bazë frutash.   

30   Krem [custard]; Mousse për deserte [ëmbëlsira]; Karamel i qumështit [dulce de leche]; 

Akullore; Coulis frutash [salca]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira të ngrira]; Aromatizues kafeje; 

Pije me bazë kafeje; Kakao; Pije me bazë kakao; Pije kafeje me qumësht; Pije kakao me 

qumësht; Krem orizi; Pije çokollate me qumësht; Ushqim me bazë tërshëre; Puding; 

Preparate për ngurtësimin e kremit pana [whipped cream]; Pije me bazë çokollatë; Mousse 

me çokollatë; Aromatizues vanilje për qëllime kulinarie; Tërshëra e shtypur; Patate të 

skuqura [produkte drithërash]; Preparate drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë drithërash; 

Drithëra të zhveshura [groats] për ushqim të njerëzve; Thekon tërshëre; Miell tërshëre 

[oatmeal]; Muesli; Copa [bars] drithërash me proteina të larta; Kuinoa, e përpunuar; 

Hikërror, i përpunuar; Pije të bëra nga drithërat, bazuar në tërshërë; Pije të bëra nga 

drithërat, bazuar në lëngjet e drithërave [spelt]; Qumësht nga lëngjet e drithërave [spelt 
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milk]; Produkte alternative të jogurtit me bazë të drithërave ose bimëve; Produkte 

alternative të qumështit me bazë të drithërave ose bimëve.   

32   Pije të lehta; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me kafe; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike me bazë 

mjalte; Qumësht bajame (shurup) [orgeat]; Pije hirre; Pije sportive të pasuruara me 

proteina; Smoothies; Lëngu i nxjerrë nga drithërat [malt wort]; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të qumështit; Smoothies; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të 

qumështit.   

 

 

 

(111)  29386 

(151)  25/08/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/431 

(732)  Berglandmilch eGen Schubertstraße 

30, 4600 Wels, Austri, AT 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  ALPILAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formulë për foshnje [babykost]; Fermente qumështi për qëllime farmaceutike; 

Qumësht pluhur për foshnjat; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Miell lakteal për 

bebe [lacteal flour for babies]; Formulë për foshnje   

29   Gjalpë; Krem gjalpi; Gjizë; Gjalp kikiriku; Qumësht kikiriku; Qumësht kikiriku për 

qëllime kulinarie; Pije me bazë qumësht kikiriku; Pije me bazë qumësht kokosi; Pije me 

bazë qumësht bajamesh; Qumësht tërshëre; Jogurt; Gjalpë kakao për ushqim; Djathë; 

Kephir [pije qumështi]; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Qumesht kokosi; Qumësht kokosi 

për qëllime kulinarie; Vaj kokosi për ushqim; Qumesht i avulluar [evaporated milk]; 

Koumiss [pije qumështi]; Qumësht bajame; Qumësht bajamesh për qëllime kulinarie; 

Margarinë; Qumësht; Zëvendësuesit e qumështit; Qumështi fermentohet për qëllime 

kulinarie; Pije qumështi, ku mbizotëron qumështi; Produktet e qumështit; Qumësht pluhur; 

Koktej qumështit [milk shakes]; Hirrë; Quark; Qumësht orizi; Qumësht orizi për qëllime 

kulinarie; Ryazhenka [qumësht i pjekur i fermentuar]; Krem [produkte qumështi]; Krem 

pana [whipped cream]; Smetana [salcë kosi]; Qumësht soje; Humus [pasta e qiqrave]; 

Sallata frutash; Pastë e frutave të shtypura; Ushqim rostiçeri me bazë frutash.   

30   Krem [custard]; Mousse për deserte [ëmbëlsira]; Karamel i qumështit [dulce de leche]; 

Akullore; Coulis frutash [salca]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira të ngrira]; Aromatizues kafeje; 

Pije me bazë kafeje; Kakao; Pije me bazë kakao; Pije kafeje me qumësht; Pije kakao me 

qumësht; Krem orizi; Pije çokollate me qumësht; Ushqim me bazë tërshëre; Puding; 

Preparate për ngurtësimin e kremit pana [whipped cream]; Pije me bazë çokollatë; Mousse 

me çokollatë; Aromatizues vanilje për qëllime kulinarie; Tërshëra e shtypur; Patate të 

skuqura [produkte drithërash]; Preparate drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë drithërash; 

Drithëra të zhveshura [groats] për ushqim të njerëzve; Thekon tërshëre; Miell tërshëre 

[oatmeal]; Muesli; Copa [bars] drithërash me proteina të larta; Kuinoa, e përpunuar; 

Hikërror, i përpunuar; Pije të bëra nga drithërat, bazuar në tërshërë; Pije të bëra nga 
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drithërat, bazuar në lëngjet e drithërave [spelt]; Qumësht nga lëngjet e drithërave [spelt 

milk]; Produkte alternative të jogurtit me bazë të drithërave ose bimëve; Produkte 

alternative të qumështit me bazë të drithërave ose bimëve.   

32   Pije të lehta; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me kafe; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike me bazë 

mjalte; Qumësht bajame (shurup) [orgeat]; Pije hirre; Pije sportive të pasuruara me 

proteina; Smoothies; Lëngu i nxjerrë nga drithërat [malt wort]; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të qumështit; Smoothies; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të 

qumështit.   

 

 

 

(111)  29046 

(151)  17/06/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/432 

(732)  DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.  

Via San Martino 12 20122 MILANO MI  

Italy, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CARDIORITMON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë; Tonikë mjekësorë; Shtesa (suplemente) dietike; Shtesa 

(suplemente)  

ushqimore; Substancat dietike të adaptuara për përdorim mjekësor 

   

 

 

 

(111)  29190 

(151)  14/07/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/433 

(591)  rozë (vjollcë), e bardhë 

(300)  202170056  26/01/2021  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, 

ventilim, hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve 

freskuese, duke përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije 
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tjera të ngrohta; aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; 

aparate për pije të ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate 

për ftohjen e pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate 

elektrike për kafe; aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e 

kafesë, me filter; filtra të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; 

urna elektrike për kafe; kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat 

e lartë përmendura të cilat përfshihen në këtë klasë   

21   Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 

aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.   

35   Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi 

i drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha 

ose zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 

me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 
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këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 

kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.   

43   Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).   

 

 

 

(111)  29189 

(151)  14/07/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/434 

(591)  rozë (vjollcë), e bardhë 

(300)  202071006  20/10/2020  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, 

ventilim, hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve 

freskuese, duke përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije 

tjera të ngrohta; aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; 

aparate për pije të ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate 

për ftohjen e pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate 

elektrike për kafe; aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e 

kafesë, me filter; filtra të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; 
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urna elektrike për kafe; kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat 

e lartë përmendura të cilat përfshihen në këtë klasë.   

21   Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 

aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.   

35   Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi 

i drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha 

ose zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 

me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 

këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 
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kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.   

43   Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).   

 

 

 

(111)  29188 

(151)  14/07/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/435 

(591)  rozë (vjollcë), e bardhë 

(300)  202170055  26/01/2021  SI 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, 

ventilim, hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve 

freskuese, duke përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije 

tjera të ngrohta; aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; 

aparate për pije të ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate 

për ftohjen e pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate 

elektrike për kafe; aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e 

kafesë, me filter; filtra të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; 

urna elektrike për kafe; kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat 
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e lartë përmendura të cilat përfshihen në këtë klasë.   

21   Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 

aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.   

35   Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi 

i drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha 

ose zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 

me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 

këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 

kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 
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nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.   

43   Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).   

 

 

 

(111)  29387 

(151)  25/08/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/436 

(732)  “MONUNI” SH.P.K Rr. Washingtonit 

nr.65 , Gjilan, Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)  ” MONUNI” 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike veterinare, ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për 

përdorim veterinar, shtesa dietike për kafshët, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.   

7   Mjete bujqësore, inkubatorë për vezë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.   

8   Vegla dhe mjete dore, të operuara me dorë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave, 

të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhesh të operuara me dorë; 

-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat; 

-pompa të operuara me dorë;   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale veterinare. 

Shënim shpjegues 
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Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose 

përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.   

31   Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore, kokrra 

dhe fara të papërpunuara, bimë dhe lule natyrore, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të 

gjalla, ushqime dhe pije për kafshët. 

Shënim shpjegues 

Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për 

kafshët.   

44   Shërbime veterinare, kujdes higjienik dhe i bukurisë për kafshët, shërbimet e bujqësisë, 

akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative, 

kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet 

njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë. 

   

 

 

(111)  29384 

(151)  25/08/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/437 

(591)  Gill Sans Bold 

(732)  “MONUNI” SH.P.K Rr. Washingtonit 

nr.65 , Gjilan, Republika e Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike veterinare, ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për 

përdorim veterinar, shtesa dietike për kafshët, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare   

7   Mjete bujqësore, inkubatorë për vezë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.   

8   Vegla dhe mjete dore, të operuara me dorë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave, 

të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhesh të operuara me dorë; 

-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat; 

-pompa të operuara me dorë; 
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10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale veterinare. 

Shënim shpjegues 

Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose 

përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.   

31   Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore, kokrra 

dhe fara të papërpunuara, bimë dhe lule natyrore, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të 

gjalla, ushqime dhe pije për kafshët. 

Shënim shpjegues 

Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për 

kafshët.   

44   Shërbime veterinare, kujdes higjienik dhe i bukurisë për kafshët, shërbimet e bujqësisë, 

akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative, 

kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet 

njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë. 

   

 

 

 

(111)  29912 

(151)  14/10/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/438 

(732)  EUROLAB sh.p.k. Miradi e Epërme 

p.n. 12000 Fushë Kosovë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  EUROLAB 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore; aparate laboratorike dhe instrumente për 

përdorim në hulumtim, shkencë dhe industri përfshirë pjesët ndihmëse të tyre; instrumente 

laboratorike për qëllime të përdorimit të diagnostikimit; bombola për pajisje laboratorike; 

softver kompjuterik dhe hardver kompjuterik për qëllime diagnostike dhe hulumtuese.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

42   Shërbime të testimit, kontrollit teknik dhe të cilësisë së automjeteve, dhe mjeteve të 

tjera për lëvizje; shërbimet shkencore dhe teknologjike, shërbimet laboratorike kryesisht 

mjekësore dhe ushqimore; hulumtimet shkencore, studimet dhe zhvillimet për të tjerët.   
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(111)  29200 

(151)  15/07/2022 

(181)  17/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/439 

(732)  LACTALIS SH.P.K. Sheshi Nëna 

Terezë 28/1, 10000 Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Dimal Hoxha Sheshi Nëna Terezë 

28/1, 10000 Prishtinë, RKS 

 
 

(540)  Mezze 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishë, peshkë, shpezë dhe kafshë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; qumësht dhe produktet e qumështit; mazë, gjalpë, 

kos, salcë kosi, kos i kulluar, kos i trashë, jogurt; pije jogurti dhe pije kosi; pije dhe lëngje 

me bazë kosi; ëmbëlsirë kosi; kos me aromatizues; gjizë qumështi; djathë; djathë i fortë, 

djathë i butë, djathë i freskët, djathë me perime, djathë me fruta; kaçkavall; kaçkavall me 

erëza; djathë krem dhe krem për lyerje me bazë bimore; produktet e qumështit dhe 

zëvendësuesit e qumështit; krem për lyerje me bazë qumështi; gjalpë; margarinë; 

zëvendësuesit e margarinës; qumësht me aromatizues; qumësht pluhur; qumësht soje; pije 

dhe lëngje me bazë qumështi; pije dhe lëngje qumështi me aromë; qumësht delesh; qumësht 

dhie; qumështi i lopëve; qumësht i fermentuar; qumësht me albumina; pije me bazë 

qumështi të aromatizuara me çokollatë; vajra dhe yndyra për ushqim   

35   Reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës;  

shërbimet për eksport-import dhe shërbimet e  shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e 

produkteve të qumështit dhe zëvendësuesve të qumështit, mazës, gjalpit, kosit, salcës së 

kosit, jogurtit; pijeve prej jogurti dhe pijeve prej kosi; pijeve dhe lëngjeve me bazë kosi, 

ëmbëlsira kosi, kos me aromatizues, gjizë qumështi, djathërave, djathërave me perime, 

djathërave me fruta, kaçkavallit, kaçkavallit me erëza, djathërave krem për lyerje me bazë 

bimore, produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit, gjalpë, margarinë, 

zëvendësuesit e margarinës, qumësht me aromatizues, qumësht pluhur, qumësht soje, pijeve 

dhe lëngje me bazë qumështi, pijeve dhe lëngje qumështi me aromë, qumështit të deleve, 

qumështit  dhive, qumështit të lopëve, qumështit të fermentuar, qumështit me albumina, 

pijeve me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë, vajrave dhe yndyra për ushqim.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave 

   

 

 

(111)  29347 

(151)  19/08/2022 

(181)  18/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/440 

(732)  Montblanc-Simplo GmbH, 

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 

(540)  MONTBLANC 
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(511) 3   Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë.   

9   Aparate dhe instrumente optike;syze;syze dielli;korniza dhe kuti për syza;syze 

zmadhuese (lupë);këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve;mbajtëse dhe 

këllëfe për telefona portabël dhe telefona të mençur;aksesuarë (shtesa) për telefona 

portabël, telefona të mençur dhe tableta;pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe ruajtjen 

e të dhënave;aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe kontrolli 

(mbikëqyrje);sensorë, jo për qëllime mjekësore;aparate për regjistrimin dhe transmetimin e 

të dhenave;aparate elektronikë mobil (dixhital);aparate elektronikë mobil (dixhital) për 

qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave;aparate (pa tela) 

për komunikim me rrjetet;pajisje dhe instrumente të komunikimit elektronik (pa 

tela);aparate për pozicionim global (GPS);harduer për përpunimin e të 

dhënave;kompjuter;softuer (i shkarkueshëm);Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 

dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal;pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik 

me sistem të pozicionimit global (GPS);softuer kompjuterik për identifikimin, lokalizimin, 

grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet serverave të 

kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit;softuer kompjuterik për përdorim në 

pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të konsumit;softuer 

kompjuterik për menaxhim të informacionit personal;softuer për njohjen e 

karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softueri i postës elektronike dhe i mesazheve;aparate 

për telekomandë;aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps);etiketa elektronike për 

mallra;pajisje periferike kompjuteri;aparate elektronike me funksione multimediale;aparate 

elektronike me funksione ndërvepruese;pajisje për testimin dhe kalibrimin e komponentëve 

kompjuterikë;këlëf dhe mbajtës të laptopëve;karikues të orëve për orë inteligjente;orë 

inteligjente;telefona të mençur në formën e orës;orë që komunikojnë të dhëna në telefonë të 

mençur;kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe kufje për veshë.   

14   Stoli;lidhje manshetash;kapëse kravate;unaza (stoli);byzylik (stoli);vathë;gjerdanë 

(stoli);brosh (stoli);unaza çelsash prej metali të çmuar;orë;kronometra;orë;lëvizësa ore;rripa 

ore;byzylykë ore;kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli.   

16   Letër, karton;gjëra të shtypura;artikuj zyresh;artikuj prej letre ose kartoni, përkatësisht, 

kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim;Letër ambalazhi;instrumente shkrimi;qese 

për instrumente shkrimi;kuti për instrumente shkrimi;ngjyrë dhe rimbushëse;takem 

tavoline;mbajtës stilolapsash;mbështetës për tavolinë;libra shkrimi;kalendarët, librat për 

ngjyrosje;libra shënimesh;libra skicash;indekse;mbulesa (artikuj zyrash);dosje [rekuzita 

zyre];karta njoftimi (artikuj zyrash);Letër shkrimi;zarfe;karta indeksi (zyrash);karta 

biznesi;mbështetëse shkrimi;stilolapsa;penë;mbajtës të instrumenteve të shkrimit;mbajtës 

letre;ditarë;mbulesa për ditarë;letra zëvendësuese për ditarë dhe fletore;shishe boje;mbajtës 

dhe kopertina të librave kontrollues;mbajtës (mbështjellës) pasaporte;sirtarë të skedarëve 

për dokumente;kuti dhë mbajtes dokumentesh (zyrash);albume;mbështetës librash;kapse 

parash;kuti shkrimi (takëm);sirtar letrash;sirtar stilolapsash, hapëse letrash;organizatorë 

personal.   

18   Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 
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kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh).   

25   Veshje;këpucë;mbulesa koke;aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza.   

34   Prerëse purosh;tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar;çakmakë për 

duhanpirësit;artikuj duhanpirësish;kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh;kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh;pastrues qibuku;qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar.   

 

 

 

(111)  29352 

(151)  22/08/2022 

(181)  18/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/441 

(732)  Montblanc-Simplo GmbH, 

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë;parfumeri;vajra esenciale;kozmetikë.   

9   Aparate dhe instrumente optike; syze; syze dielli; korniza dhe kuti për syza; syze 

zmadhuese (lupë); këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve; mbajtëse dhe 

këllëfe për telefona portabël dhe telefona të mençur; aksesuarë (shtesa) për telefona 

portabël, telefona të mençur dhe tableta; pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe 

ruajtjen e të dhënave; aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe 

kontrolli (mbikëqyrje); sensorë, jo për qëllime mjekësore; aparate për regjistrimin dhe 

transmetimin e të dhenave; aparate elektronikë mobil (dixhital); aparate elektronikë mobil 

(dixhital) për qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave; 

aparate (pa tela) për komunikim me rrjetet; pajisje dhe instrumente të komunikimit 

elektronik (pa tela); aparate për pozicionim global (GPS); harduer për përpunimin e të 

dhënave; kompjuter; softuer (i shkarkueshëm); Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 

dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal; pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS); softuer 

kompjuterik me sistem të pozicionimit global (GPS); softuer kompjuterik për identifikimin, 

lokalizimin, grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet 

serverave të kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe 

rrjeteve të tjera kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit; softuer kompjuterik 

për përdorim në pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të 

konsumit; softuer kompjuterik për menaxhim të informacionit personal; softuer për njohjen 
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e karaktereve; softuer për njohjen e zërit; softueri i postës elektronike dhe i mesazheve; 

aparate për telekomandë; aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps); etiketa 

elektronike për mallra; pajisje periferike kompjuteri; aparate elektronike me funksione 

multimediale; aparate elektronike me funksione ndërvepruese; pajisje për testimin dhe 

kalibrimin e komponentëve kompjuterikë; këlëf dhe mbajtës të laptopëve; karikues të orëve 

për orë inteligjente; orë inteligjente; telefona të mençur në formën e orës; orë që 

komunikojnë të dhëna në telefonë të mençur; kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe 

kufje për veshë.   

14   Stoli; lidhje manshetash; kapëse kravate; unaza (stoli); byzylik (stoli); vathë; gjerdanë 

(stoli); brosh (stoli); unaza çelsash prej metali të çmuar; orë; kronometra; orë; lëvizësa ore; 

rripa ore; byzylykë ore; kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli.   

16   Letër, karton; gjëra të shtypura; artikuj zyresh; artikuj prej letre ose kartoni, 

përkatësisht, kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim; Letër ambalazhi; instrumente 

shkrimi; qese për instrumente shkrimi; kuti për instrumente shkrimi; ngjyrë dhe 

rimbushëse; takem tavoline; mbajtës stilolapsash; mbështetës për tavolinë; libra shkrimi; 

kalendarët, librat për ngjyrosje; libra shënimesh; libra skicash; indekse; mbulesa (artikuj 

zyrash); dosje [rekuzita zyre]; karta njoftimi (artikuj zyrash); Letër shkrimi; zarfe; karta 

indeksi (zyrash); karta biznesi; mbështetëse shkrimi; stilolapsa; penë; mbajtës të 

instrumenteve të shkrimit; mbajtës letre; ditarë; mbulesa për ditarë; letra zëvendësuese për 

ditarë dhe fletore; shishe boje; mbajtës dhe kopertina të librave kontrollues; mbajtës 

(mbështjellës) pasaporte; sirtarë të skedarëve për dokumente; kuti dhë mbajtes 

dokumentesh (zyrash); albume; mbështetës librash; kapse parash; kuti shkrimi (takëm); 

sirtar letrash; sirtar stilolapsash, hapëse letrash; organizatorë personal.   

18   Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 

kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh).   

25   Veshje; këpucë; mbulesa koke; aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza.   

34   Prerëse purosh;tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar;çakmakë për 

duhanpirësit;artikuj duhanpirësish;kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh;kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh;pastrues qibuku;qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar.   

 

 

 

(111)  29349 

(151)  22/08/2022 

(181)  18/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/442 

(732)  Montblanc-Simplo GmbH, 

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

(540)   
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Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë; parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë.   

9   Aparate dhe instrumente optike; syze; syze dielli; korniza dhe kuti për syza; syze 

zmadhuese (lupë); këllëf dhe çanta për bartjen e kompjuterëve dhe tabletëve; mbajtëse dhe 

këllëfe për telefona portabël dhe telefona të mençur; aksesuarë (shtesa) për telefona 

portabël, telefona të mençur dhe tableta; pajisje dhe instrumente për regjistrimin dhe 

ruajtjen e të dhënave; aparate dhe instrumente matëse, detare (orjentimi), sinjalizimi dhe 

kontrolli (mbikëqyrje); sensorë, jo për qëllime mjekësore; aparate për regjistrimin dhe 

transmetimin e të dhenave; aparate elektronikë mobil (dixhital); aparate elektronikë mobil 

(dixhital) për qasje në internet dhe për transmetimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave; 

aparate (pa tela) për komunikim me rrjetet; pajisje dhe instrumente të komunikimit 

elektronik (pa tela); aparate për pozicionim global (GPS); harduer për përpunimin e të 

dhënave; kompjuter; softuer (i shkarkueshëm); Baza e të dhënave kompjuterike njësi dore 

elektronike pa tel për pranimin, ruajtjen dhe/ose transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, 

dhe pajisjet elektronike që i mundësojne përdoruesit të mbikëqyre ose menaxhojë 

informacionin personal; pajisje me sistem të pozicionimit global (GPS); softuer 

kompjuterik me sistem të pozicionimit global (GPS); softuer kompjuterik për identifikimin, 

lokalizimin, grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve ndërmjet 

serverave të kompjuterit dhe përdoruesve të lidhur me rrjetet globale të komunikimit dhe 

rrjeteve të tjera kompjuterike, rrjete elektronike dhe të komunikimit; softuer kompjuterik 

për përdorim në pajisje elektronike digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të 

konsumit; softuer kompjuterik për menaxhim të informacionit personal; softuer për njohjen 

e karaktereve; softuer për njohjen e zërit; softueri i postës elektronike dhe i mesazheve; 

aparate për telekomandë; aplikacione softueresh të shkarkueshëm (apps); etiketa 

elektronike për mallra; pajisje periferike kompjuteri; aparate elektronike me funksione 

multimediale; aparate elektronike me funksione ndërvepruese; pajisje për testimin dhe 

kalibrimin e komponentëve kompjuterikë; këlëf dhe mbajtës të laptopëve; karikues të orëve 

për orë inteligjente; orë inteligjente; telefona të mençur në formën e orës; orë që 

komunikojnë të dhëna në telefonë të mençur; kufje koke, kufje veshi, kufje pa tel koke dhe 

kufje për veshë.   

14   Stoli; lidhje manshetash; kapëse kravate; unaza (stoli); byzylik (stoli); vathë; gjerdanë 

(stoli); brosh (stoli); unaza çelsash prej metali të çmuar; orë; kronometra; orë; lëvizësa ore; 

rripa ore; byzylykë ore; kuti prej metali të çmuar për orë dhe stoli.   

16   Letër, karton; gjëra të shtypura; artikuj zyresh; artikuj prej letre ose kartoni, 

përkatësisht, kuti, çanta, mbështjellëse dhe qese për paketim; Letër ambalazhi; instrumente 

shkrimi; qese për instrumente shkrimi; kuti për instrumente shkrimi; ngjyrë dhe 
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rimbushëse; takem tavoline; mbajtës stilolapsash; mbështetës për tavolinë; libra shkrimi; 

kalendarët, librat për ngjyrosje; libra shënimesh; libra skicash; indekse; mbulesa (artikuj 

zyrash); dosje [rekuzita zyre]; karta njoftimi (artikuj zyrash); Letër shkrimi; zarfe; karta 

indeksi (zyrash); karta biznesi; mbështetëse shkrimi; stilolapsa; penë; mbajtës të 

instrumenteve të shkrimit; mbajtës letre; ditarë; mbulesa për ditarë; letra zëvendësuese për 

ditarë dhe fletore; shishe boje; mbajtës dhe kopertina të librave kontrollues; mbajtës 

(mbështjellës) pasaporte; sirtarë të skedarëve për dokumente; kuti dhë mbajtes 

dokumentesh (zyrash); albume; mbështetës librash; kapse parash; kuti shkrimi (takëm); 

sirtar letrash; sirtar stilolapsash, hapëse letrash; organizatorë personal.   

18   Artikujt e bërë tërësisht ose kryesisht prej lëkure ose imitimi të lëkurës, përkatësisht, 

kuti dokumentesh, portofolet e tipit çante, valixhet, çanta dokumentash, kuti kravate, kuti 

çelsash, çanta karroce, rripë për supe, pako për shpinë, çanta, çanta dërgesash, totalizatorë, 

kthetra (kapse), kuleta, mbajtëse kartelash, etiketa bagazhi, çanta (qese) monedhash, thasë 

për larje për bartjen e artikujve të tualetit, çanta veshjesh për udhëtime të bëra prej lëkure, 

çanta doku [duffle bags], çanta higjienike (që shiten bosh), çanta tualeti (që shiten bosh).   

25   Veshje; këpucë; mbulesa koke; aksesuarë për veshje, përkatësisht rripa dhe doreza.   

35   Prerëse purosh; tavëll për duhanpirësit, jo prej metali të çmuar; çakmakë për 

duhanpirësit; artikuj duhanpirësish; kuti cigaresh dhe mbajtëse cigaresh; kuti purosh dhe 

mbajtëse purosh; pastrues qibuku; qese duhani, vazo (gavanoz) duhani jo prej metali të 

çmuar.   

 

 

 

(111)  29146 

(151)  08/07/2022 

(181)  18/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/443 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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”.  

 

   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

915 

 

 

(111)  29187 

(151)  14/07/2022 

(181)  19/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/444 

(732)  LABORATOIRE D'INNOVATION 

COSMETIQUE ET DERMATOLOGIQUE 

74 Zone artisanale de Montvoisin 

91400 GOMETZ-LA-VILLE, FRANCE, 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; 

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; 
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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 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 
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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 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 
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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] 

   

 

 

(111)  29207 

(151)  20/07/2022 

(181)  19/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/445 

(591)  Kaltër e mbyllur dhe e verdhë 

(732)  DYNAMIC AUTOMOTIVE 

EUROPE  GMBHLANDSBERGER 

(540)  KRAFTVILL 
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STRAßE 155 80687 MUNCHEN 

GERMANY, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29795 

(151)  29/09/2022 

(181)  19/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/446 

(732)  Diageo North America, Inc.  Three 

World Trade Center, 175 Greenwich Street,  

New York, New York, United States of 

America, 10007, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 

(540)   
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(511) 33   “Pije alkoolike (përveç birrave).    

 

 

 

(111)  29292 

(151)  16/08/2022 

(181)  22/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/450 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  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 
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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 

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 
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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 jo-

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 (jo-

mjekësor) 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; 
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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  

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; 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

927 

 

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, 

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. 

   

 

 

 

(111)  29486 

(151)  02/09/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/451 

(732)  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 
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(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”.   

 

 

 

(111)  29242 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/453 

(526)  auto 

(591)  Hiri dhe e zeze 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, p.n , KS 

(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   
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(111)  29239 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/454 

(526)  AUTO  

(591)   E zeze 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, p.n , KS 

(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   

 

 

 

(111)  29240 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/455 

(526)  Auto 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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 
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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   

 

 

 

(111)  29241 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/456 

(526)  Auto, Sh.p.k. 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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   

 

 

 

(111)  29243 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/457 

(526)  Sh.p.k. 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, p.n , KS 

(540)  A.S. Alberti Sh.p.k.  
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(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 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   

 

 

 

(111)  29244 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/458 

(526)  Auto Salloni, Sh.p.k. 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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   
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(111)  29245 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/459 

(526)  Auto Salloni 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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 

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   

 

 

 

(111)  29246 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/460 

(526)  Rent  

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

933 

 

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   

 

 

 

(111)  29247 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/461 

(526)  Rent  

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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   

 

 

 

(111)  29248 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/462 

(526)  Rent A Car 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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; 
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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   

 

 

 

(111)  29250 

(151)  25/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/463 

(526)  Rent A Car 

(732)  A.S. ALBERTI Sh.p.k. Rr. Çagllavicë, 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 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   

 

 

 

(111)  29185 

(151)  14/07/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/464 

(732)  LA COLLINE INTERNATIONAL 

société par actions simplifiée 71 rue de 

(540)  SKIN • OLOGY 
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Provence - 75009 PARIS - FRANCE, FR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

 

(511) 3   Sapuna, parfrumery, vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë    

 

 

 

(111)  29981 

(151)  27/10/2022 

(181)  24/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/465 

(732)  ARSIM MUJA TOBACCO GROUP 

SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS 

(740)  Sylejman Klinaku KLINAKU & 

ASSOCIATES Bulevardi: Deshmoret e 

Kombit- Ulpiana C-2, 2/6 Prishtine  

 
 

(540)  SHEYLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

 

 

 

(111)  29733 

(151)  27/09/2022 

(181)  24/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/466 

(732)  ARSIM MUJA TOBACCO GROUP 

SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS 

(740)  Sylejman Klinaku   

KLINAKU&ASSOCIATES L.L.C 

Bulevardi: Deshmoer e kombit- Ulpiana C-2, 

2/6, Prishtin  

 
 

(540)  BONNET 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

 

 

 

(111)  29982 

(151)  27/10/2022 

(181)  24/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/468 

(732)  ARSIM MUJA TOBACCO GROUP 

SH.P.K Zija Prishtina pn. Prishtinë, KS 

(740)  Sylejman Klinaku KLINAKU & 

(540)  ROCHESTER 
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ASSOCIATES Bulevardi: Deshmoret e 

Kombit- Ulpiana C-2, 2/6 Prishtine  

 
 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

 

 

 

(111)  29026 

(151)  17/06/2022 

(181)  24/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/469 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë 

(300)  018317450  05/10/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 

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 
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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 

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 
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bonuseve; Të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu ofrohen on-line   

38   Shërbimet e telekomunikacionit.   

 

 

 

(111)  28932 

(151)  26/05/2022 

(181)  25/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/470 

(591)  e zezë ,  hiriti, e bardhë          

(300)  018319347  09/10/2020  EU 

(732)  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) 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 

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 
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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.   

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, 
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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   

 

 

 

(111)  29548 

(151)  16/09/2022 

(181)  25/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/472 

(591)  E kuqe, jeshile, e kaltër dhe e bardhë 

(732)  YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:6 

Döşemealtı, Merkez Döşemealtı Antalya 

TÜRKİYE, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, 

gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; 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.   

 

 

(111)  28902 

(151)  14/04/2022 

(181)  25/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/473 

(540)   
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(591)  E gjelbërt, bardhë 

(732)  Burim  Salihu Prudencia Consulting 

L.L.C. Rr. “Garibaldi” 17/8, 10000 Prishtine 

, KS 

(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)   

 

 

 

(111)  28901 

(151)  14/04/2022 

(181)  25/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/474 

(591)  Gjelbërt, bardhë 

(732)  Burim  Salihu Prudencia Consulting 

L.L.C. Rr. “Garibaldi” 17/8, 10000 Prishtine 

, KS 

(740)  Samir Salihu “Basilico” sh.p.k. 

Rr. Fehmi Agani, nr. 29/1 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe dekafeinato, esence sago, kafe artificiale, 
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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)   

 

 

 

(111)  29504 

(151)  09/09/2022 

(181)  26/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/480 

(732)  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, 

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.”   

 

 

 

(111)  29465 

(151)  01/09/2022 

(181)  26/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/481 

(591)  Ngjyra e zezë dhe e verdhë 

(732)  Bekim Deshishku  “LESNA” Sh.p.k.  

rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(540)   
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(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 

(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)   
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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. 

   

 

 

(111)  29466 

(151)  01/09/2022 

(181)  26/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/482 

(591)  Ngjyra e zezë  

(732)  Bekim Deshishku  “LESNA” Sh.p.k.  

rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 

 
 

(540)  LESNA  

                        

 

 
 

     

 
 

 

(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 
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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 

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   

 

 

 

(111)  28933 

(151)  26/05/2022 

(181)  29/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/484 

(591)  gjelbër, kuqe, bardhë, ari, zezë. 

(300)  018323917  20/10/2020  EU 

(540)   
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(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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).   

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 
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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.    

 

 

 

(111)  29413 

(151)  30/08/2022 

(181)  29/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/485 

(732)  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 
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(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   

 

 

 

(111)  29061 

(151)  17/06/2022 

(181)  29/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/486 

(300)  018395015  09/02/2021  EU 

(732)  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   

 

 

 

(111)  29468 

(151)  01/09/2022 

(181)  29/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/487 

(591)  Ngjyra e zezë 

(732)  “JONA MED” SH.P.K. 

Faton Çitaku  rr.”Aristidh Kola” nr.12, zona 

industriale, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 

 
 

(540)  JONA MED 

 
 

     

 
 

 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  29469 

(151)  01/09/2022 

(181)  29/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/488 

(591)  Ngjyra e gjelbër, e bardhë dhe 

portokallt 

(732)  “JONA MED” SH.P.K. 

Faton Çitaku rr.”Aristidh Kola” nr. 12, zona 

industriale, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

(540)  
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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   

 

 

 

(111)  29307 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/489 

(540)  Gin Nostrum 
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(300)  018325638  23/10/2020  EU 

(732)  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 

 
 

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (me përjashtim të birrave), në veçanti xhin.   

 

 

 

(111)  29606 

(151)  19/09/2022 

(181)  30/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/490 

(300)  018315246  30/09/2020  EU 

(732)  PEPCO Poland Sp. z o.o. Strzeszyńska 

73A,60-479 Poznań, Poland, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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   

 

 

 

(111)  29503 

(151)  09/09/2022 

(181)  31/03/2031 

(300)  302021000026585  15/02/2021  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, 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, 
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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 shkopinj; Ushqim i lehtë; Biskota; Miell perimesh; Miell.”   

 

 

 

(111)  29502 

(151)  09/09/2022 

(181)  31/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/492 

(300)  302021000026588  15/02/2021  IT 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, 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.”   

 

 

 

(111)  29153 

(151)  08/07/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/493 

(591)  kuqe dhe bardhë 

(732)  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 

(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) 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.   

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.   

 

 

 

(111)  29449 

(151)  31/08/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/495 

(591)  E gjelbert, e gjelbert e mbyllur, e 

kaltert e hapur dhe e kaltert e mbyllur. 

(732)  Ramiz Gashi Relux sh.p.k. 

Magjistralja Prishtine-Shkup, km 6, 

Llapllaselle, KS 

 
 

(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 
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drurit.  

 

 

 

 

(111)  29501 

(151)  09/09/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/496 

(732)  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 

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 
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e telemjekësisë.   

 

 

 

(111)  29790 

(151)  29/09/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/497 

(732)  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”.   

 

 

 

(111)  29083 

(151)  04/07/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/498 

(732)  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.   
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(111)  29757 

(151)  29/09/2022 

(181)  01/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/500 

(591)  E bardhë, e kuqe 

(732)  SEFEDIN KOSUMI Rr. Rame Govori 

Nr 38, Prishtinë, KS 

(740)  SEFEDIN KOSUMI Rr. Rame Govori 

Nr 38, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

(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 
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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 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).  
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(111)  29536 

(151)  15/09/2022 

(181)  02/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/501 

(591)  Ngjyra e Zezë 

(732)  Bekim Deshishku “BD ESTATE” 

Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 

 
 

(540)  AVIOR  

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29537 

(151)  15/09/2022 

(181)  02/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/502 

(591)  E kuqe, e hirit dhe  e bardhë. 

(732)  Bekim Deshishku “BD ESTATE” 

Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(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 
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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.   

 

 

 

(111)  29538 

(151)  15/09/2022 

(181)  02/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/503 

(591)   Ngjyra e Zezë. 

(732)  Bekim Deshishku “BD ESTATE” 

Sh.p.k. rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(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.   

 

 

 

(111)  29149 

(151)  08/07/2022 

(181)  02/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/504 

(300)  302020022270.2/05  13/10/2020  DE 

(732)  Trisport AG Bösch 67, 6331 

Hünenberg, CH 

(540)  HOI 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

(111)  29156 

(151)  13/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/505 

(732)  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 

 
 

(540)  Kingdom Tour 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  29767 

(151)  29/09/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/506 

(591)  Zezë, bardhë, kuqe 

(732)  AUTO ZONE CENTER Sh.P.K Rr. 

De Rada nr. 4, 20000 Prizren,   

Republika e Kosoves, KS 

(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 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

967 

 

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.   

 

 

 

(111)  29313 

(151)  17/08/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/507 

(591)  E kaltër, bardhë dhe zezë  

(732)  Visar FIDA “Trimark BPO” SH.P.K 

rr.Tish Daija, kompleksi “Kika 2, 

kati 7, njësia administrative nr.5,  

Tiranë, Republika e Shqipërisë, KS 

(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 

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 
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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; 

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; 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

969 

 

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-me-

kërkese; 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 

konsulencës.” 

   

 

 

(111)  29521 

(151)  09/09/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/508 

(732)  Edgewell Personal Care Brands, LLC 

6 Research Drive Shelton, Connecticut 

06484,US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  INTUITION 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   “Brisk rroje, teh për brisk rroje”.    
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(111)  29522 

(151)  09/09/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/509 

(732)  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.”   

 

 

 

(111)  29463 

(151)  01/09/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/510 

(732)  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); 

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   

 

 

 

(111)  29030 

(151)  17/06/2022 

(181)  06/04/2031 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2021/511 

(591)  Portokalli me nuanca të kuqe,  

e bardhë, kafe, rozë, hiri, e verdhë,  

e gjelbër 

(732)  FERRERO S.P.A. Piazzale Pietro 

Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor.   

 

 

 

(111)  29116 

(151)  07/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/512 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ŽIVOTINJSKO CARSTVO 

MILKSY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë e të  gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.   

 

 

 

(111)  29066 

(151)  17/06/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/515 

(591)  E kaltër, e bardhë, bezhë, kafe, 

argjend, portokalli, e kuqe, e verdhë, vjollce, 

e gjelbër, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Çokollatë e të  gjitha llojeve, çokollatë me shtesa.   

 

 

 

(111)  29067 

(151)  17/06/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/516 

(591)  Portokalli, bezhë, kafe, e kaltër e 

ndritshme, e zezë, e kuqe, ari, e gjelbë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi    

 

 

 

(111)  29117 

(151)  07/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/517 

(591)  Rozë, e gjelbër, e bardhë, e zezë, 

vjollce, e kaltër e ndritshme, portokalli, e 

kuqe, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi    
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(111)  29119 

(151)  07/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/518 

(591)  E gjelbër, kafe, bezhë, e kaltër, 

portokalli, e bardhë, e zezë, e kuqe, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi    

 

 

 

(111)  29120 

(151)  07/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/519 

(591)  E gjelbër, bezhë, e zezë, portokalli, e 

verdhë, e bardhë, e kuqe, ari 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Çokollatë qumështi    

 

 

 

(111)  29118 

(151)  07/07/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/520 

(591)  E bardhë, e kaltër  e errët, e kaltër,  e 

kaltër  e ndritshme, e zezë, e verdhë, 

(540)   
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portokalli, e kuqe, rozë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë qumështi    

 

 

 

(111)  29019 

(151)  17/06/2022 

(181)  06/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/521 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLDMED 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të përshtatura për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (suplemente dietike) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29383 

(151)  25/08/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/522 

(591)  E bardhë , bezhë 

(300)  018439831  26/03/2021  EU 

(732)  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)   
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(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 

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. 

   

 

 

(111)  29381 

(151)  25/08/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/523 

(591)  E bardhë , e zezë 

(540)   
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(300)  018441080  29/03/2021  EU 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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; 

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. 

   

 

 

(111)  29382 

(151)  25/08/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/524 

(540)   
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(591)  E bardhë , e zezë 

(300)  018440541  26/03/2021  EU 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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 

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 
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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.   

 

 

 

(111)  29768 

(151)  29/09/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/525 

(591)   E bardhë,E Zezë,dhe E Kuqe. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë Ismet 

Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  29769 

(151)  29/09/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/526 

(540)   
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(591)  E bardhë dhe E Zezë 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Fshati Gurëz- Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz- Ferizaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  29106 

(151)  07/07/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/529 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 

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 
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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      

   

 

 

(111)  29102 

(151)  07/07/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/530 

(591)  E verdhë 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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; 

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 
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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].   

 

 

 

(111)  29103 

(151)  07/07/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/531 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 

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].  

 

 

 

(111)  29542 

(151)  15/09/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/532 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 

bimore për qëllime mjekësore, barishtave për qëllime mjekësore, ekstrakteve bimore për 

qëllime farmaceutike, shtesave dietike prej poleni, prepolis, pelte mbretërore për qëllime 
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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].   

 

 

 

(111)  29104 

(151)  07/07/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/533 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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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(111)  29023 

(151)  17/06/2022 

(181)  07/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/534 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MYCOLAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29060 

(151)  17/06/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/535 

(300)  302021100878.2/29  20/01/2021  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-

Strasse 4 86690 Mertingen, Germany, 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 
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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   

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.   

 

 

 

(111)  29865 

(151)  06/10/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/536 

(591)  Vjollce, E bardhë  

(732)  STUDIO PERLA SH.P.K. Rr. 

”Muharrem Fejza“, HY.C., Nr.15/5, Prishtinë 

10000, Republika e Kosovës, KS 

(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   

 

 

 

(111)  29543 

(151)  15/09/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/537 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Apinaturavit 
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(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].   

 

 

 

(111)  29544 

(151)  15/09/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/538 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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   
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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].  

 

 

 

(111)  29105 

(151)  07/07/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/539 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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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].   

 

 

 

(111)  29107 

(151)  07/07/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/540 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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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]. 

   

 

 

(111)  29545 

(151)  15/09/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/541 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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. 
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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].   

 

 

 

(111)  29121 

(151)  07/07/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/542 

(732)  APIKOS SH.P.K. Qamil Morina 

nr.14, 30000 Pejë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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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].   

 

 

 

(111)  29370 

(151)  23/08/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/543 

(591)  E bardhë, kafe e mbyllte, kafe e lehtë 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Krem shurupet, krem për desertet, krem çokollatë, kremi i karamelit, krem 

frutash, kuliset e frutave [salcat], Krem lustër qe ngrihet [lustër pasqyruese]   

 

 

(111)  29523 

(151)  09/09/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/544 

(732)  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 
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(511) 5   “Preparate farmaceutike”.    

 

 

 

(111)  29906 

(151)  14/10/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/545 

(732)  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 

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 
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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. 

   

 

 

(111)  29273 

(151)  04/08/2022 

(181)  08/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/546 

(732)  Mystery Ranch Ltd., 1750 Evergreen 

Drive, Bozeman, MT 59715, US, 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.   

18   Çanta shpine, çanta ditore, çanta kampingu, valixhe, valixhe e vogël; çanta librash.   

25   Xhaketa, xhupa dhe pantallona; Kapelë dhe këmisha.   

 

 

 

(111)  28915 

(151)  19/05/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/547 

(526)  AUTO SALLONI 

(591)  Ngjyrë ari  

(732)  KENED GJINAJ B.I Rr.Wesley L. 

Clark, pn- Gjakove, KS 

(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 
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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).   

 

 

 

(111)  28916 

(151)  19/05/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/548 

(526)  RENT A CAR  

(591)  Ngjyre ari 

(732)  KENED GJINAJ B.I Rr.Wesley L. 

Clark, pn- Gjakove, KS 

(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).   

 

 

 

(111)  28917 

(151)  19/05/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/549 

(526)  AUTO 

(591)  Ngjyrë ari  

(540)   
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(732)  KENED GJINAJ B.I Rr.Wesley L. 

Clark, pn- Gjakove, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 
 

 
 

     

 
 

 

(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).   

 

 

 

(111)  29309 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/551 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike    

 

 

 

(111)  29310 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/552 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

(540)  Rivoskar  
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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 

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike    

 

 

 

(111)  29311 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/553 

(732)  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    

 

 

 

(111)  29312 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/554 

(300)  018234083  20/10/2020  EU 

(732)  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 jo-

mjekësore; 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.   

 

 

 

(111)  29879 

(151)  06/10/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/555 

(591)  E bardhë , e zezë 

(300)  018441076  29/03/2021  EU 

(732)  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)  
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(511) 12   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 

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.   

 

 

 

(111)  29458 

(151)  01/09/2022 

(181)  12/04/2031 

(540)  LYMUNIX 
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(210)  KS/M/ 2021/556 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija,  dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29524 

(151)  09/09/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/557 

(591)   e zezë,  e hirtë, e kaltër  

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “ Automobilat dhe pjesët strukturore të tyre.”   

 

 

 

(111)  29097 

(151)  07/07/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/559 

(591)  E bardhë, e verdhë, kafe, bezhë,  ari, e 

zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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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(111)  29099 

(151)  07/07/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/560 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29100 

(151)  07/07/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/561 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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çaji, torte me mjaltë, bonbone, pije çokollate, akullore, pjekurina  me krip afat gjata, 

produkte drithërash     

35   Reklama, reklamime, reklamim në internet   

 

 

 

(111)  29098 

(151)  07/07/2022 

(181)  12/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/562 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PREKRAŠNI KOLAČIĆI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, biskota çaji   

 

 

 

(111)  29346 

(151)  19/08/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/563 

(732)  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. 

 

 

 

 

(111)  29612 

(151)  20/09/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/564 

(732)  Esprit International LP  1370 

Broadway  New York 10018, US 

(540)  Esprit 
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  29611 

(151)  20/09/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/565 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29431 

(151)  31/08/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/566 

(732)  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 

(540)  KIDS GALAXY 
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(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   

 

 

 

(111)  29108 

(151)  07/07/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/567 

(591)  E zezë, hiri, e bardhë, e verdhë me 

nuanca ari 

(732)  " ADA HERBS" shpk Sabri Kosturi " 

Lushnje, lagjia 18 tetori , Shqipëri  , AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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     

 

 

 

(111)  29607 

(151)  19/09/2022 

(181)  13/04/2031 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2021/568 

(300)  018321052  14/10/2020  EU 

(732)  PEPCO Poland Sp. z o.o. Strzeszyńska 

73A, 60-479 Poznań, Poland, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
      

 
 

 

(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; 

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 jo-

mjekësore; 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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; 

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 
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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 

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 
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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.   

 

 

 

(111)  29024 

(151)  17/06/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/569 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Menorelax HF 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29022 

(151)  17/06/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/570 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HemoNap 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  29021 

(151)  17/06/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/571 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Hemofiber 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29020 

(151)  17/06/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/572 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Hemogrip 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29314 

(151)  17/08/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/573 

(591)  e arit, e kaltërt e mbyllët, e zezë, e 

bardhë, e kuqe dhe e verdhë      

(300)  018323941  20/10/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)   
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(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, 

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; 
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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;    

 

 

 

(111)  29464 

(151)  01/09/2022 

(181)  13/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/574 

(591)  Ngjyra zezë dhe e bardhë  

(732)  ``Kids Galaxy`` SHPK  Adresa ``Elez 

Berisha `` nr. 31 Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29759 

(151)  29/09/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/575 

(591)  E bardhe, e kaltert   

(732)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

(740)  Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 
 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  29770 

(151)  29/09/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/576 

(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 jo-

alkoolike për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.   

 

 

 

(111)  29772 

(151)  29/09/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/577 

(732)  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 pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, kokteje, jo alkoolike, përgatitje jo-

alkoolike për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.   
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(111)  29368 

(151)  23/08/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/579 

(732)  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.    

 

 

 

(111)  29761 

(151)  29/09/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/580 

(732)  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)  

 
 

     

 
 

 

(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.    

 

 

 

(111)  29359 

(151)  22/08/2022 

(181)  14/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/581 

(540)  MARS 
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(732)  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 
 

 
 

 

 

(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   

 

 

 

(111)  29763 

(151)  29/09/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/582 

(591)  Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Verdhë 

E Gjelbërt  

(732)  Perutnina Ptuj d.o.o  Terezë nr.32-1a 

Prishtinë Rr.Potrceva 10, Ptuj Slovenia, SI 

(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.   

 

 

 

(111)  29765 

(151)  29/09/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/583 

(591)  Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Verdhë 

 

(540)   
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(732)  Perutnina Ptuj d.o.o  Terezë nr.32-1a 

Prishtinë Rr.Potrceva 10, Ptuj Slovenia, SI 

(740)  Avokat Edon Bibaj Rr.Sheshi Nëna 

Terezë nr.32-1a Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

31   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.   

 

 

 

(111)  29369 

(151)  23/08/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/584 

(591)  E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keçap, keçap [salcë], keçap domate   

 

 

 

(111)  29315 

(151)  17/08/2022 

(181)  15/04/2031 

(540)  Imunactiv 
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(210)  KS/M/ 2021/585 

(732)  Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ-

73961 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 

 
 

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  29037 

(151)  17/06/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/587 

(732)  Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ-

73961 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;   

 

 

 

(111)  29036 

(151)  17/06/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/588 

(732)  Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ-

73961 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 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna për qëllime njerëzore; produkte dhe përgatitje farmaceutike; ushqime 

dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; shtesa dietike të enzimave; shtesa dietike me 
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proteina; shtesa ushqimore; preparate sanitare; xhel masazhesh për qëllime mjekësore; 

leukoplaste mjekësore; kremëra për qëllime farmaceutike; leukoplaste;   

 

 

 

(111)  29042 

(151)  17/06/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/589 

(732)  Walmark, a.s. Oldřichovice 44, CZ-

73961 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   

 

 

 

(111)  29316 

(151)  17/08/2022 

(181)  15/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/590 

(591)  Kaltër, kaltër e hapur, bardhë dhe rozë 

(732)  Allied Beverages Adriatic d.o.o. 

Batajnicki drum 18 11080 Zemun 

Belgrade Serbia, RS 

(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   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1021 

 

 

(111)  29534 

(151)  15/09/2022 

(181)  19/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/594 

(591)  Ngjyra e zezë  

(732)  Bekim Deshishku  “LESNA” Sh.p.k.  

rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 -  Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 

 
 

(540)  DESHISHKU  

 
 

     

 
 

 

(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 

(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 
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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).   

 

 

 

(111)  29065 

(151)  17/06/2022 

(181)  20/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/595 

(591)  kaltër, kaltër e ndritëshme, hirit dhe e 

kuqe 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited Route de France 17 

Boncourt CH-2926, CH 

(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.   

 

 

 

(111)  29407 

(151)  25/08/2022 

(181)  20/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/596 

(732)  ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

 Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

(540)   
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CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  29162 

(151)  14/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/597 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate 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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(111)  29163 

(151)  14/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/598 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate 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   

 

 

 

(111)  29164 

(151)  14/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/599 

(732)   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) 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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(111)  29115 

(151)  07/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/600 

(591)  E kaltër, e kaltër e errët, e kaltër e 

ndritshme, e verdhë, ari,  kafe 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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.   

 

 

 

(111)  29114 

(151)  07/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/601 

(591)   Kafe, kafe e errët, kafe e ndritshme, e 

verdhë, ari. 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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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.    

 

 

 

(111)  29112 

(151)  07/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/602 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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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(111)  29113 

(151)  07/07/2022 

(181)  21/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/603 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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.    

 

 

 

(111)  29766 

(151)  29/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/605 

(591)  E bardhë, E kaltërt     

(732)  Atdhe Beqiri “Aquarius A & B” 

SH.P.K. Gazmend Zajmi Pn 30000, Peje, KS 

(740)  Atdhe Beqiri “Aquarius A & B” 

SH.P.K. Gazmend Zajmi Pn 30000, Peje, 

RKS 
 

 
 

(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   
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(111)  29366 

(151)  23/08/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/606 

(732)  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   

 

 

 

(111)  29525 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/607 

(732)  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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(111)  29526 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/608 

(732)  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”   

 

 

 

(111)  29527 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/609 

(732)  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”.   

 

 

(111)  29528 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/610 

(732)  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”   

 

 

 

(111)  29529 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/04/2031 

(540)  CONSISTEN 
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(210)  KS/M/ 2021/611 

(732)  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 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 5   “Produkte farmaceutike”   

 

 

 

(111)  29027 

(151)  17/06/2022 

(181)  23/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/612 

(732)  MONCLER S.P.A.  VIA STENDHAL  

47 MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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 
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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 [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 
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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 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; 
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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 

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.  
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(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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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]; 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; 
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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 

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. 
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(111)  29422 

(151)  31/08/2022 

(181)  26/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/615 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp., One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  JEMPZIM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29363 

(151)  22/08/2022 

(181)  26/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/616 

(591)  E gjelbër e errët, e gjelbër, e bardhë, 

portokalli, e verdhë, hiri 

(732)  Stanić Beverages d.o.o.  Slavonska 

avenija 22, 10000 Zagreb, HR, HR 

(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. 

     

 

 

(111)  29174 

(151)  14/07/2022 

(181)  26/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/617 

(300)  00003587872  01/02/2021  UK 

(732)  AstraZeneca UK Limited  1 Francis 

Crick Avenue Cambridge Biomedical 

Campus, Cambridge United Kingdom CB2 

0AA, UK 

(540)  MISCELLANEOUS 
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(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dhe pergatitje farmaceutike    

 

 

 

(111)  29435 

(151)  31/08/2022 

(181)  27/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/618 

(591)  E bardhë, e kaltër, e zezë, hiri, 

metalike. 

(300)  2020/08695  22/12/2020  SE 

(732)  The Absolut Company Aktiebolag 117 

97 Stockholm, Suedi, SE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përveç birrave.   

 

 

 

(111)  29425 

(151)  31/08/2022 

(181)  27/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/620 

(591)  ‘’e zeze, e kalter,e bardh ‘’ 

(732)  Leonora Gashi ‘Europrinty shpk’ 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS 

(740)  Hajriz Zabeli  Europrinty SH.P.K 

Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë 

(540)   
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(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, 

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.   

 

 

 

(111)  29775 

(151)  29/09/2022 

(181)  27/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/621 

(591)  e gjelbërt, e kuqe, e bardh, ngjyrë hiri 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr  
 

 
 

(540)   
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(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.   

 

 

 

(111)  29263 

(151)  04/08/2022 

(181)  27/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/623 

(732)  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.   

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   
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(111)  29171 

(151)  14/07/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/624 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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.  

 

 

 

(111)  29553 

(151)  16/09/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/625 

(732)  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 

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 
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riparimin e flokëve   

 

 

 

(111)  29554 

(151)  16/09/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/626 

(732)  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   

 

 

 

(111)  29414 

(151)  30/08/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/627 

(732)  GARSPORT S.R.L. VIA PIAVE 15  

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO, 

TREVISO, ITALY, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  GARSPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Këpucë sigurie për mbrojtje nga aksidentet.   

25   Këpucë për ecje dhe shëtitje; këpucë sportive.   
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(111)  29261 

(151)  04/08/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/628 

(591)  E bardhë, hiri, e kaltërt 

(732)  Gzim Emini Mitro Plast SH.P.K 

Zhabar i Ulët, KS 

(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.   

 

 

 

(111)  29144 

(151)  08/07/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/629 

(732)  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; 

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; 
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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”.   

 

 

 

(111)  29147 

(151)  08/07/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/630 

(732)  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”.   

 

 

 

(111)  28848 

(151)  07/04/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/631 

(732)  “ORIENTAL”SHPK Rr.”Rilindja 

Kombëtare”, Malishevë, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)    AMY DELUXE    HOOKAHS 

EST.2007 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.   

35   Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksione zyre. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.   

39   Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi   
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(111)  28913 

(151)  20/04/2022 

(181)  28/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/632 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe 

(732)  “ORIENTAL’ SHPK Rr.”Rilindja 

Kombëtare”, Malishevë , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit dhe artikujt e duhanxhinjeve, shkrepëset.   

35   Reklamimi, menaxhim Biznesi, administrim Biznesi, funksionë zyrë. 

Tregtia më shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani.   

39   Transporti: ambalazhim dhe deponimi i mallrave; menaxhimi udhëtimi   

 

 

111)  29367 

(151)  23/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/633 

(591)  Bardh  dhe zi 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(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 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 
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Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.   

 

 

 

(111)  29191 

(151)  14/07/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/634 

(591)  Kaltërt, verdhë 

(732)  Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(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. 

   

 

 

(111)  29182 

(151)  14/07/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/635 

(732)  EMC Group ShPK Rr. Hamit Hyseni, 

(540)  EMC Group 
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pn. Vushtrri, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

 

(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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(111)  29377 

(151)  24/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/636 

(591)  Gjelbërt dhe e kuqe 

(732)  EMC Group ShPK Rr. Hamit Hyseni, 

pn. Vushtrri,  KS 

(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 
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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.   

 

 

 

(111)  29357 

(151)  22/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/637 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29358 

(151)  22/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/638 

(591)  E zezë, e kuqe, silvere  dhe e bardhë 

(732)  LIMITLES SH.P.K Rr.Rexhep 

Krasniqi p/n, 10000 Prishtine, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Visar L.Kastrat Rr.Rexhep Krasnqi 

p/n, 10000 Prishtine, Republika e Kosoves 

 
 

(540)   
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(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.   

 

 

 

(111)  29272 

(151)  04/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/639 

(732)  SPAR International B.V. Rokin 101, 

1012 KM Amsterdam, The Netherlands, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1., 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CENSA 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29418 

(151)  30/08/2022 

(181)  29/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/642 

(526)  gratis 

(591)  E Verdhë,Vjollce ,Pembe 

,Portokall,Kaltertë ,Kuqe 

(732)  Dardan Mullollari Zahir pajaziti  54 

Prizren Kosovë, KS 
 

(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 
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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.   

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 
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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 

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; 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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, jo-

elektrikisht 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 
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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 

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.   
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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 

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.   
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(111)  29421 

(151)  31/08/2022 

(181)  30/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/643 

(732)  Posco International Corporation 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL,  

REPUBLIC OF KOREA, 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.        

 

 

 

(111)  29420 

(151)  31/08/2022 

(181)  30/04/2031 

(210)  KS/M/ 2021/644 

(732)  Posco International Corporation 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL,  

REPUBLIC OF KOREA, 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.        
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(111)  29192 

(151)  15/07/2022 

(181)  05/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/645 

(591)  portokalli 

(732)  IP GROUP ShPK Rr. Magjistralja 

Suharekë – Prizren, p.n., KS 

(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 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).     

 

 

 

(111)  29193 

(151)  15/07/2022 

(181)  05/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/646 

(732)  Linekx – 1 Sh.p.k., 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).   

 

 

 

(111)  29194 

(151)  15/07/2022 

(181)  05/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/647 

(732)  MAGIC SOFTE 2011 Dropull i 

poshtëm 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).   

 

 

 

(111)  29551 

(151)  16/09/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/648 

(591)  blu e errët; e zezë; e bardhë; 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29552 

(151)  16/09/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/649 

(732)  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 

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   

 

 

 

(111)  29530 

(151)  09/09/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/650 

(300)  30 2020 024457  09/05/2021  DE 

(732)  Tom Tailor GmbH Garstedter Weg 14 

22453 Hamburg Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 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”.    

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 
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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; 

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”.  
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(111)  29531 

(151)  09/09/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/651 

(732)  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”.     

 

 

 

(111)  29365 

(151)  23/08/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/652 

(732)  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 jo-

mjekësor; 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 

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.   
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(111)  29364 

(151)  23/08/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/653 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29025 

(151)  17/06/2022 

(181)  06/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/654 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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  

 

 

 

(111)  29432 

(151)  31/08/2022 

(181)  07/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/655 

(591)  NGJYRË ARRI, DHE E BARDHË. 

(732)  INFINITY INVESTMENT SHA 

Rruga Brigada e VIII, Nd 6/H 7 1019 

TIRANE SHQIPËRI, AL 

(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, 
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kazinove dhe kazinove për lojra;argëtim;sigurimi i shërbimeve të kazinosë 

(basteve);sigurimi i sherbimeve arcade për kënaqësi;lojra me baste;informacione për 

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.   

 

 

 

(111)  29610 

(151)  19/09/2022 

(181)  07/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/656 

(732)  Netco United Pte. Ltd. 120 Lower 

Delta Road, #15-10 Cendex Centre, 

Singapore (169208), SG 

(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.   

 

 

 

(111)  29907 

(151)  14/10/2022 

(181)  07/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/658 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, ngjyrë 

bruz. 

(732)  KONSTANTIN 2004 AD Pavlikenska 

Str. No. 16, j.k. Kamenitsa 

4000 Plovdiv BULGARIA, BG 

(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 
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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; 

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); 
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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.   

 

 

 

(111)  29427 

(151)  31/08/2022 

(181)  07/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/659 

(591)  GJELBËRT, NGJYRË 

PORTOKALLI, E BARDHË, E KUQE 

(732)  D.P.T.U. INTERNATIONAL FRESH 

FOOD, DOO Vrapciste Rr. 100, nr.1, 

Vrapciste, Republika e Maqedonisë së Veriut 

, MK 

(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; 

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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(111)  29457 

(151)  31/08/2022 

(181)  07/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/660 

(591)  GJELBËRT. 

(732)  D.P.T.U. INTERNATIONAL FRESH 

FOOD, DOO Vrapciste Rr. 100, nr.1, 

Vrapciste, Republika e Maqedonisë së Veriut 

, MK 

(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; 

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.        

 

 

 

(111)  29361 

(151)  22/08/2022 

(181)  11/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/661 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  Z Flip 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1074 

 

(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   

 

 

 

(111)  29356 

(151)  22/08/2022 

(181)  11/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/662 

(591)  E zezë, e bardhë, e gjelbërt, e hirit dhe 

e verdhë. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  29794 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/665 

(732)  Edgewell Personal Care Brands, LLC 

6 Research Drive Shelton, Connecticut 

06484, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SKINTIMATE 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   “Brisk rroje dhe tehe për brisqe të rrojës.”   

 

 

 

(111)  29271 

(151)  04/08/2022 

(181)  11/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/666 

(732)  NTTM, LLC 2120 Smithtown 

Avenue, Ronkonkoma, New York 11779,  

(540)  NATURE’S TRUTH 
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US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 3   Vajra esencialë; kozmetike.   

5   Vitamina dhe përgatitje vitaminash; shtesa vitaminash; suplemente minerale; 

suplemente ushqimore; suplemente dietike; suplemente ushqimesh; dhe shtesa bimore.   

 

 

 

(111)  29111 

(151)  07/07/2022 

(181)  11/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/668 

(732)  ITM ENTREPRISES, Société par 

actions simplifiée, 24 rue Auguste 

Chabrières, 75015 PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NID D’ANGE 

 
 

     

 
 

 

(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 
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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 

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   
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(111)  29062 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/669 

(732)  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 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.   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1078 

 

 

(111)  29063 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/670 

(732)  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 

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.   
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(111)  29055 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/671 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29056 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/672 

(732)  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 

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   
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(111)  29057 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/673 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29058 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/674 

(732)  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   

 

 
 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1081 

 

 

(111)  29317 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/675 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, 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.    

 

 

 

(111)  29318 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/676 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, 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.   
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(111)  29319 

(151)  17/08/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/677 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, Rotterdam 3013 AL, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AIM 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29059 

(151)  17/06/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/678 

(732)  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 
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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 

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 
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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, sistemeve dhe 

rrjeteve; Softueri si shërbim; Platforma si Shërbim (PaaS) 
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(111)  29237 

(151)  21/07/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/679 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29236 

(151)  21/07/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/680 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  29232 

(151)  21/07/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/681 

(732)  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 
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(511) 5   Pergatitjet farmaceutike, vecanerisht pergatitjet per trajtimin e cregullimit te 

vemendjes (ADHD)   

 

 

 

(111)  29650 

(151)  22/09/2022 

(181)  12/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/682 

(732)  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; 

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; 
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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 

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 
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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) 

   

 

 

(111)  29785 

(151)  29/09/2022 

(181)  14/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/683 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  SAMSUNG ARENA SOUND 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Televizione; Komponentët elektronikë audio (te zërit), përkatësisht, sistemet e 

zërimit rrethues; Përforcues te zërit; Altoparlantë te zërit; Luajtës dixhitalë te zërit; Pranues 

(resiver) te zërit; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht, softuer për kontrollimin 

e funksionimit të televizioneve; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht softuer për 

optimizimin e cilësisë së zërit; Softuer i regjistruar për televizione, përkatësisht softuer për 

kontrollimin e cilësisë së figurës në ekranet televizive; Softuer i regjistruar për përpunimin 

dixhital dhe analog të zërit, përzierjen dhe optimizimin e komponentëve elektronikë te zërit, 
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përkatësisht, sistemet e zërimit rrethues, amplifikatorët e zërit, altoparlantët e zërit, lexuesit 

dixhitalë të zërit dhe marrësit e zërit.   

 

 

 

(111)  29424 

(151)  31/08/2022 

(181)  14/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/684 

(591)  E gjelbërt 

(732)  Qëndrim Graiçevci Green & Protein 

SH.P.K Rr Fadil Bala Nr 3 Prishtinë Kosovë 

, KS 

(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   

 

 

 

(111)  29532 

(151)  09/09/2022 

(181)  14/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/685 

(732)  Church & Dwight Co., Inc. 500 

Charles Ewing Boulevard Ewing, New 

Jersey 08628, 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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(111)  29533 

(151)  09/09/2022 

(181)  14/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/686 

(732)  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”.    

 

 

 

(111)  29110 

(151)  07/07/2022 

(181)  17/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/687 

(591)  E kaltër, e bardhë dhe e verdhë 

(732)  CONSERVAS RIANXEIRA, S.A.U. 

C/ Bodión s/n, 15938, Boiro (A Coruña), 

ESPAÑA, ES 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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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(111)  29360 

(151)  22/08/2022 

(181)  17/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/688 

(732)  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   

 

 

 

(111)  29547 

(151)  16/09/2022 

(181)  17/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/689 

(732)  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; 
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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 

kondicionimi të ajrit; Ventilatorë/flutra elektrikë për përdorim personal; 

Vaporizuesa[avulli] për pëlhura; Ngrohësa uji.   

 

 

 

(111)  29231 

(151)  21/07/2022 

(181)  18/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/690 

(300)  30 2020 116 260  18/11/2020  DE 

(732)  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 jo-

mjekësor; 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 
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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 

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.   
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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, 

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. 
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(111)  29035 

(151)  17/06/2022 

(181)  18/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/691 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(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 

   

 

 

 

(111)  29150 

(151)  08/07/2022 

(181)  18/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/692 

(591)  Kuqe, zezë 

(732)  Festim Baftiari Tushi Tobacco Dooel 

Rr. Ilindenska Nr. 1/1/ GTC/Përdhesë, 

Tetovë, Maqedonia e veriut, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shitja me shumicë dhe pakicë e thëngjillit për skarë dhe thëngjillit për nargjile.   

 

 

 

(111)  29416 

(151)  30/08/2022 

(181)  19/05/2031 

(540)  CAFFEN 
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(210)  KS/M/ 2021/699 

(591)  E zezë, e bardhë, hiri, e kuqe 

(732)  Caffen S.R.L. Via Santa Lucia N. 36, 

80132 Naples, Itali, IT 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
      

 
 

 

(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 

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.   

 

 

 

(111)  29845 

(151)  05/10/2022 

(181)  19/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/700 

(732)  CRIERI s.r.l. Via Monte Napoleone n. 

19 20121 MILANO ITALIA, 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;   

 

 

 

(111)  29168 

(151)  14/07/2022 

(181)  19/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/701 

(591)  Bardhe, kuq, blu e erret, blu e hapur 

(732)  Tringa Shehu  Komuna e Parisit, 

(540)   
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Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, Godina 

11c, Tiranë, AL 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  29054 

(151)  17/06/2022 

(181)  20/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/703 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud, 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SPACE-DWELLER 

 
 

     

 
 

 

(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)   

 

 

 

(111)  30051 

(151)  08/12/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/704 

(732)  EOS Holding GmbH Steindamm 71 

(540)  EOS. Changing finances for the 

better. 
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20099 Hamburg, GERMANY, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Softver për fushën e kolekcionit të borgjeve   

35   Konsulencë profesionale biznesi për kompani, institucione dhe individë privatë në 

fushën e sigurimit të rrezikut dhe mbrojtjen nga mospagimi i të arkëtueshmeve, vlerësimi/ 

analiza e portofolit të arkëtueshmeve, marketingu i të dhënave në fushën e menaxhimit të të 

arkëtueshmeve;asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk ka për qëllim fushën e prodhimit 

të shpejtë dhe prodhimin e modeleve dhe kallupeve, duke  përfshirë sinterimin me laser dhe 

ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim alternativ të nxehtësisë dhe energjisë 

në një material të qëndrueshëm që mund të forcohet.   

36   Konsulencë financiare për bizneset, institucione dhe individë privatë në fushën e 

sigurimit të rrezikut dhe mbrojtjen nga mospagimet e të arkëtueshmeve;arkëtimi i borxheve 

të papaguara (agjencitë e mbledhjes së borxheve) brenda dhe jashtë vendit;ndërmjetësimi 

dhe konsulenca e sigurimeve, ofrimi i sherbimeve të  informacioneve financiare, faktorizim 

(faktoring), menaxhim i debitorit (shërbime financiare), këshillim në fushën e blerjes së 

borxheve;asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk ka për qëllim fushën e prodhimit të 

shpejtë, prodhimin e modeleve dhe kallupeve, duke përfshirë sinterimin me laser dhe 

ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim alternative të nxehtësisë dhe 

energjisë në një material të qëndrueshëm i cili mund të forcohet.   

42   Shërbime procesimit elektronik të të dhënave (EDP), posaçërisht dizajni dhe zhvillimi i 

hardverit kompjuterik dhe softuerit kompjuterik;asnjë nga shërbimet e cekura më sipër nuk 

ka për qëllim fushën e prodhimit të shpejtë, prodhimin e modelit dhe kallupit, duke 

përfshirë sinterimin me laser dhe ndërtimin shtresor të pjesëve duke përdorur një burim 

alternative të nxehtësisë dhe energjisë në një material të qëndrueshëm i cili mund të 

forcohet.   

45   Licencimi i softverit për inkasimin e borgjeve.   

 

 

 

(111)  30083 

(151)  12/12/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/705 

(591)  e bardhë, e kuqe, e portokallët dhe e 

kaltër 

(732)  Valon Canhasi Prishtinë, Rexhep 

Mala, nr.29, Aktash, KS 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. rr. 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 
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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 

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 
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me të gjitha mallrat e lartpërmendura;ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për 

kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri;mbështjellës, 

çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike;kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve;axhendë elektronike;aparate për të kontrolluar postën e vulosur;aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to;makina diktimi;shënues i 

qosheve;makina votimi;shënjues elektronik për mallra;makinë për selektimin e 

çmimeve;makinë faksi;aparate dhe instrumente peshuese dhe matës;tabela njoftimi 

elektronike;aparate matëse;lidhës [pjesë silikoni];qarqet e integruara;zmadhues;ekrane 

fluoreshente;telekomanda;fije që lidhet me dritë [fibra optike];instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale;elektrolizer;aparate për shuarjen e 

zjarrit;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparate për shpëtimin e jetës dhe 

pajisje;alarme fishkëllyese;filma vizatimor të animuar;qirinj për vezë;fishkëllues për 

qenë;magnete dekorues;gardh elektrizues;automjet i transferueshëm për persona me aftësi 

të kufizuar;çorape që ngrohen me rrymë;aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit 

për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e 

banimit;asistent personal dixhital;aparate për rregullimin e nxehtësisë;termostat;ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit;aparate për rregullimin elektrik;rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të 

zbehtë);aparate për kontrollimin e ndriçimit;prizë elektrike;ndërprerës eklektrikë dhe 

elektronik;alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve;detektorë për 

tym dhe karbon monoksid;brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe 

dritare;kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave;sistemet e sigurisë dhe 

vëzhgimit të banimeve.”   

35   “Menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbimet e konsultimeve për 

biznese;shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave;ofrimin e 

funkisoneve të zyrës;shërbimet e agjencioneve reklamuese;reklamim, marketing, dhe 

shërbtimet pormovuese;reklamim dhe konsultime marketing;shërbimet e promovimit të 

shitjeve;promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët;kryerjen e hulumtimeve të 

tregut;analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut;dizajnimin, 

krijimin, përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese 

për të tjerët;shërbimet e planfikimit të mediave;administrimin e programeve për besnikërinë 

e konsumatorëve;organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve;databazat e kompjuterizuara dhe menaxhimi 

i dosjeve;shërbimet e procesimit të të dhënave;krijimin e indekseve të informatave, faqeve 

dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe rrjetet të tjera 

elektronike të komunikimit për të tjerët;ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe gjetjen e 

informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterike dhe 

rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët;organizimin e përmbajtjes së 

informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti global 

kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike;ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit 
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global;shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me 

blerjen dhe shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të 

tjerët;përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 

elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit;shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë;shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit;shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit;shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;shërbimet e dyqaneve me pakicë që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit;ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit;shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit;aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave;shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”   

41   “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, praktikës, dhe programeve 

këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe dizajnit; 

aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, klasave, 

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, 
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lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë;    

42   “Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe 

kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

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 
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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.” 
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(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje dixhitale elektronike që 

mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe 

ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; pajisje dixhitale 

elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar, 

dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale; ora të mençura; 

gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe 

audio dhe veideo pllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 

kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale 

paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up 

boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së 

shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për 

regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; 

indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për përdorim me 
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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; 

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 
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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 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-
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regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të 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 

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; 
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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.”   
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(511) 9   “Kompjuterë;harduer kompjuterik;harduer kompjuterik që mund të 

vishet;kompjuterë që mbahen në dorë;kompjuterë tablet;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;telefona;telefona mobil;telefona të mençur;pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video 

dhe atyre multimediale;aparate të rrjetit të komunikimit;pajisje dixhitale elektronike që 
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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 

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 
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pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri;mbështjellës, 

çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike;kollare elektronike për trajnimin e 

kafshëve;axhendë elektronike;aparate për të kontrolluar postën e vulosur;aparate 

mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to;makina diktimi;shënues i 

qosheve;makina votimi;shënjues elektronik për mallra;makinë për selektimin e 

çmimeve;makinë faksi;aparate dhe instrumente peshuese dhe matës;tabela njoftimi 

elektronike;aparate matëse;lidhës [pjesë silikoni];qarqet e integruara;zmadhues;ekrane 

fluoreshente;telekomanda;fije që lidhet me dritë [fibra optike];instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale;elektrolizer;aparate për shuarjen e 

zjarrit;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparate për shpëtimin e jetës dhe 

pajisje;alarme fishkëllyese;filma vizatimor të animuar;qirinj për vezë;fishkëllues për 

qenë;magnete dekorues;gardh elektrizues;automjet i transferueshëm për persona me aftësi 

të kufizuar;çorape që ngrohen me rrymë;aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit 

për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e 

banimit;asistent personal dixhital;aparate për rregullimin e nxehtësisë;termostat;ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit;aparate për rregullimin elektrik;rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të 

zbehtë);aparate për kontrollimin e ndriçimit;prizë elektrike;ndërprerës eklektrikë dhe 

elektronik;alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve;detektorë për 

tym dhe karbon monoksid;brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe 

dritare;kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave;sistemet e sigurisë dhe 

vëzhgimit të banimeve.”   

35   Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese; 

shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të 

zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet 

pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve; 

promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut; 

analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin, 

përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të 

tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e 

konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të 

promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe 

menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të 

informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe 

rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe 

gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global 

kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e 

përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti 

global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore, 

konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global; 

shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe 

shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët; 

përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera 
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elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me 

pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista, 

periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike 

dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet 

në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra 

muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të 

tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë që 

ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona 

mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike, 

softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke, 

të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të 

komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të 

komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e 

abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe 

përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht të-

regjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera 

elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave 

tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”   

41   “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, praktikës, dhe programeve 

këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe dizajnit; 

aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, klasave, 

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 

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; 
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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 

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 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1112 

 

shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; informacione, shërbime këshilluese dhe 

konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.”   

 

 

 

(111)  29343 

(151)  19/08/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/708 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  The Polo/Lauren Company L.P, 650 

Madison Avenue, New York,New York, 

10022, US 

(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.   

 

 

 

(111)  29018 

(151)  17/06/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/709 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BUTTERFINGER 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira; Çokollatë; Akullore, Sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor; 

Ëmbëlsira çokollate; Pije me bazë kakao; të gjitha mallrat e lartpërmendura që përmbajnë 
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gjalpë kikiriku.   

 

 

 

(111)  29778 

(151)  29/09/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/710 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe, e verdhë e 

ndritëshme, e verdhë e errët, kafe 

(732)  PEPCO POLAND Sp. z o.o. ul. 

Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, Poland, 

PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodra; Mjete lodrash; Vegla dore për lodra; Komplete mjetesh  për lodra; modele 

të makinave lodër; pjesë ndertuese të lodrave [për shitje të kompletuara] për konstruktimin 

e modeleve.   

 

 

 

(111)  29423 

(151)  31/08/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/711 

(591)  Rozë e ndritëshme, rozë e errët, e 

bardhë, hiri, e gjelbër e ndritëshme, e gjelbër, 

e gjelbër e errët, bruz, vjollce e errët 

(300)  018347598  01/12/2020  EU 

(732)  PEPCO POLAND Sp. z o.o. ul. 

Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, Poland, 

PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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; 
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Koleksione të figurinave lodër.   

 

 

 

(111)  29109 

(151)  07/07/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/712 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  " MON CHERI " shpk,  Kashar, 

Tirane Autostrada Tirane Durres Yrshek, 

Katundi i Ri, Rruga Dardanija Km.5, AL, AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

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.   

 

 

 

(111)  29779 

(151)  29/09/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/713 

(591)  E zezë, e bardhë, hiri e errët, hiri e 

ndritëshme 

(300)  018342273  23/11/2020  EU 

(732)  PEPCO POLAND Sp. z o.o. ul. 

Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, Poland, 

PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lojëra; Lodra; Automjete lodrash; Modele miniaturë makinash [lodra ose lojëra 

logjike]; Automjete lodrash me pedale; Komplete lodrash; rrugët e automjeteve lodër; 

Lodra me telekomandë; Automjete lodër me telekomandë   
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(111)  29910 

(151)  14/10/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/714 

(591)  Ari Rose, Kafe. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, zevendesuesit e kafes.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve.   

 

 

 

(111)  29791 

(151)  29/09/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/715 

(732)  Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DYLLU 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   “Kasaforta [kuti të forta]; kurtha për shtazë të egra; gozhda; zile për kafshë; tel 

çeliku; grepa [artikuj metali]; materiale përforcuese për gypa; lidhëse nga metali për gypa; 

bërryla nga metali për gypa; pajisje montuese nga metali për mobilje; pajisje montimi nga 

metali për ndërtimtari; etiketa nga metali; valvula nga metali, përpos pjesëve për makineri; 

fletëza që tregojnë motin ose erëtreguese nga metali; arka nga metali për vegla pune, të 

zbrazta; dryna nga metali, përpos atyre elektronik; gypa nga metali; tel saldues nga metali; 

shufra nga metali për saldim; mentesha nga metali; mbërthyese mengeni nga metali; 

makara nga metali, përpos për makineri; monumente nga metali; hekra këndi nga metali; 

skele nga metali; shkallë nga metali; vidha nga metali; zile për dyer jo-elektrike nga metali; 

pipëza nga metali;  priza muri nga metali; litarë nga metali; dryna nga metali, përpos atyre 

elektrike; shkallë [shkallë për ngjitje] nga metali; mbështjellëse [artikuj metali]; çelësa nga 
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metali; gardhe nga metali; objekte skene nga metali; byzylyka identifikues nga metali; 

qafore nga metali për shtrëngimin e gypave; ndërtesa, të transportueshme nga metali; shirita 

nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga metali për kabllo dhe gypa; spiranca; aliazhe 

nga metalet e zakonshme; tokëza mbërthyese nga metalet e zakonshme [artikuj metali]; 

vepra arti nga metalet e zakonshme; mbrojtëse nga metali për drunj; xehe hekuri; material 

nga metali për hekurudha; metale të zakonshme të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; 

artikuj të vegjël nga metali.”   

7   “Makineri paketimi; pompa [makineri]; makineri për punimin e xhamit; shpues të 

minierave; prerës të foragjereve; makina elektrike të kuzhinës; vegla [pjesë të makinerive]; 

makina për bërjen e baterive elektrike; lustrues elektrik të këpucëve; mbyllës elektrik të 

dritareve; mbyllës elektrik të dyerve; gërshërë elektrike; makina elektrik për prerjen e 

flokëve; rrokullues elektrik të dyerve; hapës elektrik të dritarëv; hapës elektrik të dyerve; 

makina dhe aparate elektrik për pastrim; ekstraktues elektrik të lëngut; makina 

elektromekanike për përgatitjen e pijeve; makina për galvanizim; makina elektrike për 

saldim; makina për industrinë elektronike; makina gravuese; dinamo; valvula [pjesë të 

makinave]; motorrë, përpos për automjete tokësore; mekanizma shtytëse, përpos për 

automjete tokësore; mjete pune që mbahen në dorë, përpos atyre që operohen me dorë; 

mulli të kafes, përpos atyre që operohen me dorë; shpërbëres; mjete dore pneumatike, 

gjegjësisht makina për bluarje pneumatike, makina lustruese pneumatike, lëmues 

pneumatik me rripa gërryes, çelësa pneumatik, kaçavida pneumatike, gozhdues pneumatik; 

instalacione që funksionojnë me erë për gjenerimin e elektricitetit; makina për qepje; 

makina për larje kimike; larëse me shtypje të lartë; kositër bari [makina]; robotë industrial; 

makina optike për përpunim të ftoftë; makina për përzierje të brumit; makina për 

përgatitjen e fertilizuesve; makina elektromekanike për industrinë kimike; sharra [makina]; 

rripa për makina; mbajtëse për makina; makina për mjelje; rrahëse vezësh elektrike për 

qëllime shtëpiake; mulli për qëllime shtëpiake, përpos atyre që operohen me dorë; mulli për 

bluarjen e mollave; satra për mish [makina]; makina për përzierje; makina për përpunimin e 

metali; makina me ajër të kompresuar; makina për krijimin e zingjirëve; mulli centrifugal; 

makina për krijimin e briketave nga qymyri; makina për mulli mielli; makina për 

përpunimin e drurit; makina për gjalpë; pajisje ndezëse për motrë me djegie të brendshme; 

makina dërrmuese (për shtypje); makina për përgatitjen e pijeve; makina bujqësore; makina 

dhe aparate lustrimi [elektrike]; makina për spërkatje të ngjyrës; vinça [aparate për ngritje 

dhe]; çekan pneumatik; pistoleta pneumatike për gozhda; makina për ndarje të gazit; cilinda 

pneumatik (pjesë të makinave); krika [makina]; prerëse [makina]; makina për prerje; 

makina për prerje të bukës; makina dhe aparate elektrike për larjen me shampon të 

tepihave; makina për matje të madhësisë; pompa për puse nafte posaçërisht për naftë; 

makina paketimi për ushqime; turiela elektrike që mbahen në dorë; pompa ajrosëse për 

aquariume; brusha për fshesa të rrymës; lavatriçe [lavanderi]; petëzues të rrugëve; shtypëse 

filteri; makina për përpunimin e duhanit; makina për printim; pistoleta spërkatëse për 

ngjyrë; makina për aplikimin e ngjitësit; fshesa me vakum; pjesë shtesë për fshesa vakumi 

për shpërndarjen e parfumeve dhe dezinfektuesve; motorë me avull; pajisje pastrimi me 

përdorim të avullit; shtupa me avull; makina shkurtuese; tezgjah për endje; makina për 

bërje të kartonit; makina për bërje të pelenave nga letra; makina për përpunimin e çajit; 

makina për krijimin e llambave; makina për përpunimin e lëkurës; makina për bërjen e 

kordoneve; makina elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makina për bërjen e smaltit; 

makina për krijimin e telave dhe kabllove; makina për bërjen e gjilpërave; makina për 
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bërjen e tullave; kushineta [pjesë të makinave]; makina shkrirëse; makina për montimin e 

biçikletave; koka të turielave [pjesë të makinave].”   

8   “Takëme tavoline [thika, piruna dhe lugë]; mjete shpuese [mjete dore]; mjete gravuese 

[mjete dore]; instrumente dhe mjete për rrjepje të kafshëve; vegla dore për dredhje të 

flokëve; gozhdues [mjete dore]; instrumente zmeriluese [instrumente dore]; vegla bujqësore 

që operohen me dorë; shpata; mjete dore që operohen me dorë; pistoleta që operohen për 

dorë për nxjerrjen e mastikës; krika ngritëse që operohen me dorë; dorëza për mjete dore që 

operohen me dorë; shkurtuespër mjekërr; krasitëse; komplete manikyri; fuzhnje; mjete 

kopshti që operohen me dorë; hekur për hekurosje; mistri për muratorë; copa [pjesë të 

mjeteve të dorës].”   

9   “Gjysëmpërçues; alarme; shufra ndriçimi; aparate dhe instrumente vëzhgimi; vizore 

katrore për matje; aparate matëse; aparate për matjen e shtypjes; vizore matëse [instrumente 

matëse]; senzorë; instrumente navigimi; pajisje për matjen e rrymës elektrike; priza 

elektrike; fole të prizave elektrike; bateri elektrike; mbushës për bateri elektrike; aparate 

elektronike për video vazhdim; kontakte elektrike; elektrolizatorë; ndërprerës elektrik; zile 

elektrike për dyer; lidhje bashkuese elektrike; kondenzatorë [kapasitorë]; aparate televizive; 

dryna elektrikë; materiale për lidhje kryesore të elektricitetit [tela, kabllo]; mbulesa për 

priza dalëse elektrike; instalime elektrike për parandalimin e vjedhjeve; tabela elektronike 

për njoftime; kartela me çipa elektronike; kalibures elektronik të rrëshqitjes; vizatime të 

animuara; ndërprerës të qarqeve; interfona; maska mbrojtëse; veshje për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; këpucë për mbrojtje kundër aksidenevte, rrezatimit dhe 

zjarrit; dorashka për mbrojtje kundër aksidenteve; lazerë, jo për qëllime mjekësorë; 

termometra, jo për qëllime mjekësore; fotokopjues [fotografike, elektrostatike, termike]; 

pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; jastëk për gjunjë për punëtorë; 

çizme të sigurisë për përdorim industrial; aparate radiologjike për qëllime industriale; 

kamera endoskopike industriale; aparate dhe instrumente optike; fibra optike [fije që 

përçojnë dritën]; tahografe; aparate dhe instrumente peshuese; aparate dhe instrumente 

kimike; njehsorë; programe kompjuterike [sofuter i shkarkueshëm]; ndërprerës të rrjetit 

kompjuterik; ura të rrjetit kompjuterik; shirita matës; videofona; aplikacione të softuerit të 

shkarkueshëm për telefona mobil; aparate për analizim të ajrit; panele kontrolluese 

[elektricitetit]; sistemet të kontrollimi të qasjes elektronike për dyer të ndërthurura; matëse; 

aparate për fikjen e zjarrit; instrumente për testimin e gazit; matëse me mikrometra; shtupa 

mbyllëse veshi për zhytës; aparate për rregullimin e nxehtësisë; aparate për identifikimin e 

fytyrave; brava biometrike me gjurmë gishtash për dyer; video monitorë; video ekrane; 

nivelizues [instrumente për përcaktimin e horizontales]; peshore të banjos; aparate votimi; 

rutera për internet; radio pranues dhe transmetues; radio; akordues të radio sinjalit; rutera 

pa tela; detektorë tymi; syza; detektorë të monedhave falso; kabinete për altoparlante; 

aparate për kontrollë nga distanca; furnizime të lëvizshme të rrymës, gjegjësisht batëri 

rimbushëse; aparate për kontrollimin e frankimit; kalibrues të rrëshqitjeve; printerë për 

përdorim me kompjuterë; aparate të kontrollimit të shpejtësisë për automjete; kamera për 

pasqyrë të pasme për automjete; kamera [fotografike]; ora të mënçura (përpunim të të 

dhënave); syze të mënçura (përpunim të të dhënave); shpërndarës për tiketa.”   

10   “Aparate për masazhë; prezervativ; matës të kolesterolit; aparate dentare elektrike; 

shtupa mbyllëse për vesh [pajisje për mbrojtjen e veshëve]; materiale për qepje; shtupa 

mbyllëse veshi për izolim të zërit, përpos për përdorim mjekësor; gjymtyrë artificiale; 

artikuj ortopedike; aparate fizioterapeutike; shishe për ushqyerje; thimtha të shisheve për 
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ushqyerje; monitorues të përbërjes së trupit; jastëk që nxisin gjumin për pagjumësi; 

monitorues të yndyrës së trupit; aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës; hemocitometër; glukometër; aparate për matjen e 

shtypjes së gjakut arterial; aparate dhe instrumente dentare; aparate për përdorim në analiza 

mjekësore; dorashka për qëllime mjekësore; termometra për qëllime mjekësore; llamba 

mjekësore me rreze ultravjollce për qëllime sterilizimi; aparate dëgjimi.”   

11   “Llamba; ngrohës xhepi; rreth kuzhine [furra]; kapak nxjerrës për kuzhina; ndezës; 

llamba drite; pajisje elektrike për zierje; llamba elektrike; pajisje elektrike për bërjen e 

jogurtit; makina elektrike për bërjen e qumështit soja; aparate elektrike për ngrohje;; 

autoklava elektrike për zierje; kapsula të zbrazta të kafes për makina elektrike të kafes; 

zierëse elektrike me filter të kafe; makina elektrike të kafes; radiatorë elektrik; veshje që 

ngrohen me rrymë; ibrikë elektrik; tiganë elektrik për skuqje; avullues elektrik të ushqimit; 

flladitëse [kondicionim të ajrit]; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; lagështues; zierës 

elektrik të orizit për qëllime shtëpiake; pastrues elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; 

lagështues për qëllime shtëpiake; furra shtëpiake për zierje; aparate për marrjë të ujit; 

instalime të polimerizimit; thekës të bukës; tigane [pajisje për zierje]; tharës të ajrit; 

pastrues ajri për qëllime shtëpiake; llamba mikrobvrasëse për pastrim të ajrit; aparate dhe 

maina për pastrim të ajrit; instalime për kondicionim të ajrit; sterilizues të ajrit; ringrohës të 

ajrit; fryrëse të ajrit; kabinete për ftohje; pajisje dhe instalime për ftohje; pajisje dhe 

instalime për freskim; aparate për ngrohje dhe freskim për shpërndarje të pijeve të ngrohta 

dhe të ftofta; rubineta; pipëza kundër spërkatjes të rubineteve; stufa të gazit; ngrohës 

elektrik për shishe të ushqyerjes; fontana; aparate dhe instalime për zierje; kondensatorë të 

gazit, përpos atyre që janë pjesë për makina; djegës të gazit; pistoleta të nxehtësisë; grypa 

ndriçues fluoreshent; pishtarë elektrik; aparate për filtrim të ujit; aparate dhe makina për 

pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit; projektorë kërkimi; llamba për të bërë 

kaçurrela; tharës për flokë; furra më mikrovalë [aparate për zierje]; aparate dhe instalime 

sanitare; makina për mjegull; aparate dezinfektimi; rubinet për gypa dhe tubacione; gurë 

llava për përdorim në skara; llamba vaji; instalime banjosh; drita për automjete; aparate dhe 

instalime ndriçimi; avullues të pëlhurës; makina dhe aparate për akull; instalime për ujijtje 

automatike.”   

21   “Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kurtha për insekte; enë kuzhine; vepra arti nga 

porcelani, qeramika, enë prej argjile, terra-cotta apo xhami; brusha elektrike për dhëmbë; 

enë jo-elektrike për zierje; mjete banjosh; mjete kozmetike; qeramikë për përdorim 

shtëpiak; dorashka për qëllime shtëpiake; vazo xhami; kove mbeturinash; enë për ujitje; 

lesh xhami për pastrim; enë qelqi për qëllime shtëpiake, gjegjësisht filxhane, pjata, ibrika, 

dhe kavanozë; enë porcelani për qëllime shtëpiake, gjegjësisht legenë, vazo, pjata, ibrikë, 

takëme tavoline, kavanozë, qypa dhe tenxhere; enë smalti dhe enë plastike për qëllime 

shtëpiake, gjegjësisht legenë, vazo, pjata, ibrikë, dhe gota; spërkatëse; enë termikisht të 

izoluara për ushqime; akuariume të brendshme; instrumente pastrimi, që operohen me dorë; 

brusha; lecka; kovë për pastrimin e leckave pastruese; xham, i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar, përpos xhamit për ndërtim; rafte për tharje të rrobave; brusha për 

dhëmbë; korita për pierje; enë për pierje; dorashka kopshti.”   

35   “Dhënie me qira të makinave dhe pajisjeve të zyrës; reklamime; kontabilitet; 

sistematizim të informatave në baza kompjuterike të të dhënave; reklamime online në rrjete 

kompjuterike; shërbime të agjencive për import-eksport; konsulencë për menaxhim të 

personelit; ndihmesë për menaxhim të biznesit; shërbime administrative për rilokim të 
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bizneseve; shërbime të agjencive të informatave komerciale; marketing; administrim 

komercial për licensim të mallrave dhe shërbimeve për tjerët; shërbime prokurimi për tjerët 

[blerje të mallrave dhe shërbimeve për bizneset tjera]; promocione të shitjes për tjerët; 

ofrime të një tregu online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; dhënie me qira 

të tezgave të shitjes; kërkime të sponsorizimeve; agjenci të punësimit; dhënie me qira të 

makinave për shitje; organizime të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklamuese.”   

 

 

 

(111)  29653 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/716 

(300)  40-2020-0226099  10/12/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate për trajtimin e antitrupave; produkte 

farmaceutike; barna për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  29651 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/717 

(300)  40-2020-0226096  10/12/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e antitrupave; farmaceutik; barna 

për qëllime mjekësore   
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(111)  29933 

(151)  21/10/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/718 

(732)  EXCLUSIVE SH.P.K Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)  GOLDEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe. 

   

 

 

 

(111)  29936 

(151)  21/10/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/719 

(591)  E bardhë, e kaltërt e qelët dhe e 

mbyllët, e hint në të kafët dhe e gjelbërt.  

(732)  EXCLUSIVE SH.P.K Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive   
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(111)  29934 

(151)  21/10/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/720 

(591)  E bardhë, e hint, e kaltërt e qelët dhe e 

mbyllët.  

(732)  EXCLUSIVE SH.P.K Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive   

 

 

 

(111)  29935 

(151)  21/10/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/721 

(591)  E bardhë, e kaltërt e mbyllët dhe e 

qelët, e verdhë, e hint në të kafët, gold 

(732)  EXCLUSIVE SH.P.K Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   Rr.Aziz 

Abrashi nr.86, Zona Industriale, 10000, 

Prishtinë-Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substance te tjera për përdorimi ne lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri; vajra esenciale, kozmetike, 

losione për flokë, paste dhembesh; materiale abrazive   
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(111)  29556 

(151)  16/09/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/722 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 

Bagsvaerd, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Ozempic 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit   

 

 

 

(111)  29866 

(151)  06/10/2022 

(181)  24/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/723 

(732)  Xhemajl Buqa Lagja “ Arban Prizren 

”, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të tregtisë me pakicë, tregtisë me shumicë dhe tregtisë me porosi 

postare, gjithashtu nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e: pjesëve 

për automjete, pjesëve të këmbimit për automjete, elementeve dekorative për automjete, 

vajrave motorike; automjeteve të reja dhe të përdorura; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve; organizimi i ekspozitave dhe prezantimit të pjesëve për automjete, pjesë 

këmbimi për automjete, elemente dekorative për automjete.   

 

 

 

(111)  29792 

(151)  29/09/2022 

(181)  25/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/725 

(732)  GENZYME CORPORATION 50 

Binney Street, Cambridge, MA 02142, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 

(540)  QFITLIA 
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(511) 5    “Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

kardiovaskulare dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror; preparate farmaceutike për 

trajtimin e kancerit, trombozës dhe sëmundjeve të frymëmarrjes; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve të rralla të gjakut, preparate farmaceutike për parandalimin 

dhe trajtimin e sëmundjeve infektive, përkatësisht, infeksioneve virale dhe bakteriale”.   

 

 

 

(111)  29917 

(151)  14/10/2022 

(181)  25/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/726 

(591)  Bardh  dhe zi 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;Gomat e biçikletave;Mbështetëse për goma 

pneumatike;Mbulesa të gomave;Gomat e motoçikletave;Copëza ngjitëse prej gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;Tubat e brendshëm për biçikleta;Tubat e brendshëm për 

motoçikleta;Tubat e brendshëm për goma pneumatike;Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve;Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve;Rrjeta të bagazheve për 

automjete;Gomat pneumatike;Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm;Bandash për rrotat 

e automjeteve;Mbulesat e shalës për biçikleta;Mbulesat e shalës për motoçikleta;Rripat e 

sigurisë për ulëset e automjeteve;Segmentet e frenave për automjete;Amortizatorët për 

automjete;Mbajtësit e skive për automjete;Kamë (gozhda) për goma;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.   

 

 

 

(111)  30042 

(151)  08/12/2022 

(181)  25/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/727 

(591)  E bardhë, e zezë, portokalli 

(732)  Sami Dida Proton Cable L.L.C 

Rr.”Tirana” p.n. Prizren, KS 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat Rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 

(540)  
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(511) 6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtesa dhe 

ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela joelektrik nga metali i 

zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; kasaforta   

9   Hulumtime shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, kinematografike, 

audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, inspektuese, 

shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë 

elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse dixhitale ose analoge; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

17   Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e përpunuar, gutta-perka (lloj i drurit), çamçakëz, 

asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të 

nxjerrë (ekstruduar) për përdorim në prodhim; paketim, ndalim dhe izolim të materialeve; 

gypa, tuba dhe gypa fleksibël, jo prej metali.   

 

 

 

(111)  30043 

(151)  08/12/2022 

(181)  25/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/728 

(591)  Kaltër,bardhë dhe hiri 

(732)  Letafet Dida B.I N.T.SH. “DIDA” 

Rr.”Tirana” p.n. Prizren, KS 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat Rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë rikthimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike.   

39   Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një 

transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo, depot ose llojet e tjera të 

ndërtesave për ruajtjen ose ruajtjen e tyre.   

40   Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas rendit dhe 

specifikimit të tyre. Nëse prodhimi ose prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1125 

 

porosi për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, 

atëherë zakonisht është ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose 

mallrat në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e 

përpunoi, transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një 

shërbim.   

 

 

 

(111)  29880 

(151)  06/10/2022 

(181)  25/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/729 

(591)  Kuqe, bardhë, kaltër 

(732)  KARDEMİR KARABÜK DEMİR 

ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kardemir Karabük Demir Çelik 

Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Karabük  

TURKEY,  TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Xehet e metaleve jo të çmuara. Materiale prej metali për qëllime ndërtimi. Mallrat 

dhe materialet e metaleve të zakonshme që përdoren për qëllime magazinimi, ambalazhi, 

paketimi dhe strehimi: (përfshirë shkallët metalike). Mallra prej metali të zakonshëm për 

qëllime filtrimi dhe sitje, të përfshira në këtë klasë. Dyert, dritaret, grilat, xhaketat dhe 

kutitë dhe pajisjet e tyre prej metali. Kabllo dhe tela joelektrik nga metali. Hekurishte, 

pajisje të vogla prej metali. Kanalet e ventilimit, shfryerëse, mbulesat e shfryerjes, tubat, 

kapakët e oxhaqeve, mbulesat e puseve, grilat për ventilim, ngrohje, kanalizime, telefon, 

energji nëntokësore dhe instalime të kondicionimit të ajrit. Panele ose dërrasa metalike (jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike) të përdorura për sinjalizim, shfaqje në rrugë, qëllime 

publiciteti, tabela prej metali, kolona reklamimi prej metali, panele sinjalizimi prej metali. 

Tuba metali për transportimin e lëngjeve dhe gazit dhe pajisjet metalike të tyre, valvola prej 

metali, tuba shpimi prej metali. Safes (kuti të forta) prej metali. Materiale hekurudhore 

metalike. Shtyllat prej metali, doket lundruese të metaleve, vozitjet e ankorimit të metaleve, 

spirancat. Kallëpe metalike për hedhje, përveç pjesëve të makinës. Vepra arti të bëra nga 

metale të zakonshëm ose lidhjet e tyre. Mbyllje metalike, kapakë shishe prej metali. Shtylla 

metalike. Paleta metalike dhe litarë metalikë për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transporti; 

varëse rrobash metali, lidhje, rripa, shirita dhe shirita që përdoren për ngritjen e ngarkesave 

dhe mbajtjen e ngarkesave, litarë për tërheqjen e automjeteve metalike. Shufra çeliku të 

rrafshët, shufra çeliku me shirita, kllapa çeliku barabrinjës, profile u çeliku, profile çeliku I, 

shtizë metali, pllakë, shina, pllaka të poshtme për shina, shufër hekuri, falsifikim hekuri, 

hekuri derri, shtylla antenash, ndërtesa çeliku, tuba dhe rezervuarë të karburantit, korniza të 

dyerve dhe dritareve, depo gazi, ura toke dhe hekurudhore, hinka të ngrohësit, shasi për 

lage, bunkerë pluhuri dhe miniere   

12   Automjete tokësore me motor, motorë, motoçikleta; motorë si pjesë e makinës, motorë 
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dhe pjesë për automjete tokësore. Biçikleta dhe trupat e tyre; mbajtëse dore dhe shirita 

mbrojtëse për biçikleta. Trupat e automjeteve; pjesët kthesë për kamionë; rimorkio për 

traktorë; trupa frigorifikë për automjete tokësore; mbajtëse hekuri prapa automjetit për 

lidhjen me objekt shtesë, amortizues për automjete, mekanizma ngritës. Sediljet e 

automjeteve; mbështetëse për sediljet e automjeteve; sedilje sigurie për fëmijë, për 

automjete; mbulesa ulësesh për automjete; mbulesa automjetesh (në formë); roleta dielli të 

përshtatura për automjete. Sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjetet; fshirëse të xhamave dhe krahët e fshirësit për automjete. Goma të brendshme 

dhe të jashtme për rrotat e automjeteve; goma pa tuba; Komplete për rregullimin e gomave 

të përbëra nga copa gomash dhe valvola gomash për automjetet. Dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra të pasme dhe pasqyra krahu për automjete. Zinxhirë 

kundër rrëshqitjes për automjete, bllokime. Transportuesit e bagazheve për automjete;  

transportues biçikletash dhe skish për makina; shalë për biçikleta ose motoçikleta. Pompa 

ajri për automjete, për fryrje të gomave. Alarme kundër vjedhjes për automjete, buri për 

automjete. Rripa sigurie për sediljet e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për 

automobila). Karroca për bebe, karrige me rrota, Karroca; karroca për blerje; karroca me 

një rrotë të vetme ose me shumë rrota; karroca për bartjen e mallrave të rënda; karroca 

ushqimore; karroca me dollape. Automjete hekurudhore: lokomotiva; trenat; tramvaj; 

vagonë; teleferikë; karrige ngritëse. Automjete për lëvizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç 

motorëve dhe motorëve si pjesë e tyre. Automjete për lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, 

përveç motorëve dhe motorëve si pjesë e tyre. Djepe dhe vagonë të mbyllur.   

40   Shërbime të trajtimit të produkteve fotografike dhe kinematografike (përfshirë 

shërbimet e zhvillimit, shtypjes dhe fotografimit). Shërbime të përpunimit të ushqimit. 

Shërbimet e therjes së kafshëve. Shërbime të trajtimit të lëkurës dhe leshit. Shërbime 

takëme kuajsh, Shërbime të trajtimit të rrobave, shërbime të trajtimit të leshit. Shërbime 

rrobaqepësie (rrobaqepësie), shërbime qëndisjeje. Shërbime të përpunimit të drurit / 

drunjëve. Shërbimet e kornizimit të veprave të artit. Shërbime të lëngshme, kimike, gazi, 

trajtimi ajri. Shërbime të trajtimit të qelqit dhe qelqit optik. Shërbime të montimit të 

materialeve (në emër të palëve të treta). Shërbime të teknikut dentar (material per 

perpunimin e dhëmbit). Shërbime qeramike. Shërbime të prodhimit të energjisë, shërbime 

me qira të gjeneratorëve. Shërbime të trajtimit të letrës. Shërbime shtypi, shërbime lidhëse. 

Shërbime të trajtimit të plastikës   

 

 

 

(111)  29683 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/731 

(591)  ROZE DHE KAFE 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3 

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   

 

 

 

(111)  29627 

(151)  22/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/732 

(591)  Vjollce, e bardhë, ngjyrë portokalli 

dhe e kaltër 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   
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(111)  29671 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/733 

(591)  Gjelbër, e bardhë, hirri. 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   

 

 

 

(111)  29677 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/734 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke   
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35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   

 

 

 

(111)  29668 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/735 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   

 

 

 

(111)  29664 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/736 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3  

Mahmutbey Bağcılar ‐ Istanbul/TURKEY 

(540)   
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, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera;. lëkura kafshësh, gëzofë; koferë dhe çanta udhëtimi; çadra dhe 

cadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shalë.   

25   Veshje; veshmbathje, mbulesa koke.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashk, për 

përfitimin e të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofeve; koferëve dhe çantave të udhëtimit; çadrave dhe 

cadrave të diellit, bsstunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave; veshjeve, 

veshmbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar klientëve të shikojnë me kujdes dhe 

ti blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me 

postë.   

 

 

 

(111)  29863 

(151)  05/10/2022 

(181)  26/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/737 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  NEUTROGENA RETINOL BOOST  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Hidratues për fytyrë, krem për lëkurë për rreth syve, serum për fytyrë, dhe 

tretmane kundër mplakjes së lëkurës së fytyrës.   

 

 

 

(111)  30056 

(151)  08/12/2022 

(181)  27/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/738 

 (591)  E kaltërt, e gjelbërt, e kuqe, e bardhë 

(300)   

(540)   
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(732)  UNION Sh.p.k Rr. “Ajet Gërguri” 

p.n., 42000 Vushtrri Republika e Kosovës, 

KS 

(740)  Ylber Kajtazi, Rr. “Ajet Gërguri” p.n. 

42000 Vushtrri 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Faculeta të lagura; sapun; parfumeri, vajra esenciale, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.   

5   Prodhime farmaceutike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim 

për bebe; leukoplast, materiale për fashim.   

16   Pelena për bebe, karton dhe prodhime nga kartoni që nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera.   

 

 

 

(111)  29750 

(151)  28/09/2022 

(181)  27/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/739 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Alterra 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Artikuj për tualetin; Preparate pastrimi 

dhe aromatizimi; Preparate për pastrimin e trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Parfume dhe 

aroma; Preparate për higjienën orale; Preparate Aloe vera për qëllime kozmetike; Vajra për 

qëllime kozmetike; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Vaj bergamoti; Gur shtufi; 

Yndyrna për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Këna [bojë kozmetike]; Ngjitës për 

qëllime kozmetike; Kozmetikë; Kozmetikë për fëmijë; Kozmetikë dhe preparate 

kozmetike; Preparate për fytyrën; Preparate kozmetike për kujdesin e trupit; Preparate 

kozmetike për qëllime dobësimi; Xhel masazhi, përveç atyre për qëllime mjekësore; Qirinj 

masazhi për qëllime kozmetike; Vajra masazhesh; Lecka të ngopura me losione kozmetike; 

Lecka të ngopura me produkte kozmetike; Kozmetikë për përdorim personal; Krem 

kutikulash; Kondicioner për kutikulat; Preparate kozmetike dhe tualeti jo mjekësore; Vajra 

për qëllime tualeti; Vajra dhe losione masazhi; Pastrues për furça kozmetike; Lesh 

pambuku për qëllime kozmetike; Topa pambuku për qëllime kozmetike; Pastrues pambuku 

për qëllime kozmetike; Xhel aloe vera për qëllime kozmetike; Vaj Amla për qëllime 

kozmetike; Petë për qëllime kozmetike; Kozmetikë organike; Pluhur i kënas; Preparate 
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sanitare që janë për tualet; Pëlhura të ngopura për përdorim kozmetik; Vaj kokosi për 

qëllime kozmetike; Kozmetikë që përmban acid hialuronik; Kozmetikë që përmban keratin; 

Kozmetikë që përmban panthenol; Preparate kozmetike për t’u përdorur si mjete ndihmëse 

për dobësim; Llak për qëllime kozmetike; Krem masazhi, jo mjekësorë; Vajra masazhi, jo 

mjekësore; Dyllë masazhi; Jastëk pastrimi të ngopur me produkte kozmetikë; Peceta të 

lagështa të ngopura me losion kozmetik; Jastëk pastrimi të ngopur me preparate tualeti; 

Mjete për dobësim [kozmetikë], përveç atyre për përdorim mjekësor; Kozmetikë në formën 

e vajrave; Trajtime të skalpit (jo-mjekësor -); Heqës të kutikulave; Kozmetikë natyrale; 

Kozmetikë jo-mjekësore; Preparate masazhi jo mjekësore; Preparate tualeti jo-mjekësore; 

Losione të parfumuara për trupin [preparate tualeti]; Losione të parfumuara [preparate 

tualeti]; Preparate për pedikyr; Preparate zbutëse [kozmetikë]; Produkte për kujdesin ndaj 

foshnjave (jo mjekësore -); Vaj ricini për qëllime kozmetike; Jastëkët për makijazh nga 

leshi i pambukut; Mjete tualeti jo mjekësore; Aromatues për freskim të frymëmarrjes; 

Preparate për freskim të frymëmarrjes për higjienën personale; Shirita freskues të 

frymëmarrjes; Sprej për freskim të frymëmarrjes; Preparate kozmetike për kujdesin e gojës 

dhe dhëmbëve; Larës i gojës, jo për qëllime mjekësore; Pastë dhëmbësh jo-mjekësore; 

Pudër dhëmbësh jo-mjekësore; Pudër dhëmbësh në formën e çamçakëzit; Preparate për 

pastrimin e dhëmbëve; Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Pudër e lagësht për dhëmbë; 

Kremëra për zbardhjen e dhëmbëve; Pudra dhe pasta të përtypshme; Komplete të 

produkteve kozmetike të kujdesit oral; Losione për pastrimin e dhëmbëve; Pastë dhëmbësh; 

Për larje të gojës; Preparate për kujdes të dhëmbëve; Pudër dhëmbësh; Xhel për dhëmbë; 

Pudra dhe pasta për dhëmbë; Pudra dhe pasta për dhëmbë; Kokrra të forta për pastë 

dhëmbësh; Pudër për zbukurime; Ujë parfumi; Parfume të lëngëta; Pomanders [substanca 

aromatike]; Aromat; Eau de Cologne [Ujë Kolonje]; Vanilinë sintetike [parfumeri]; Ujë 

livando; Parfumeri; Parfumeri, vajra esencialë; Losione aromatike për trupin dhe kremëra; 

Sprej trupi aromatik; Parfume; Parfumeri; Parfumeri natyrale; Ekstraktet e parfumeve; 

Kremëra të parfumuar; Lecka të parfumuara; Vaj trëndafili për qëllime kozmetike; Rum 

nga gjethe dafine; Ujë tualeti; Ujëra tualeti të parfumuar; Eau de Cologne; Preparate 

aromatike; Aromatizues trupi; Kremëra aromaterapie; Aromatikë për parfume; Aromatikë 

për aromat; Parfumeri vanilje; Preparate tymosëse [parfume]; Vaj mente [parfumeri]; 

Nenexhik për parfumeri; Spërkatës për trup; Deodorantë për trup [parfumeri]; Spërkatës për 

trupi [jo mjekësor]; Vajra natyralë për parfume; Peceta të ngopura me kolonjë të hudhshme; 

Losione aromaterapie; Preparate për banjë; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate për 

heqjen e flokëve dhe rruajtje; Preparate dhe trajtime për flokët; Preparate për kujdesin e 

lëkurës, të syve dhe thonjve; Makijazh; Sapunë dhe xhel; Preparate me xhel për lyerje të 

syve për qëllime kozmetike; Xhel dushi dhe banje; Shkumë dushi dhe banjo; Peceta të 

hudhshme të ngopura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Preparate ngjyrosëse 

për qëllime kozmetike; Bojra kozmetike; Peceta kozmetike të lagura paraprakisht; 

Preparate për kujdesin e lëkurës; Shkumë pastrues të lëkurës; Kremëra dhe losione 

kozmetike; Preparate kozmetike frenuese të rritjes të flokëve; Preparate kozmetike për 

forcimin e gjinjve; Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Losione bukurie; Peceta të 

ngopura me preparate për heqjen e makijazhit; Peceta për fëmijë të ngopura me preparate 

pastruese; Preparate për larje për qëllime sanitare ose deodorante personale [tualet]; 

Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Ujë mikellar; Preparate pastrimi për përdorim personal; 

Peshqirë pastrimi për higjienë femërore; Preparate makijazhi; Kozmetikë për kujdesin ndaj 

bukurisë; Qumësht bukurie; Serume bukurie; Serum kundër plakjes për përdorim kozmetik; 
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Preparate për banjë dhe dush; Gurë shtufi për përdorim personal; Shkëlqyes trupi; Sprej për 

trup; Pudër kremoze për fytyrën; Preparate dushi; Kozmetikë me ngjyra për lëkurën; 

Shkumë për përdorim në dush; Peceta të lagështa për qëllime sanitare dhe kozmetike; 

Peceta për fytyrë; Kremëra të lëngshme [kozmetikë]; Pastrues (gërryes) për këmbët; Gjalpë 

për trup dhe fytyrë; Vajra për trupin dhe fytyrë; Gjalpë për fytyrë; Vajra për masazh në 

fytyrë; Vajra për fytyrë; Preparate për lëkurën e fytyrës për përdorim kozmetik; Maska 

pastruese për fytyrë; Shkëlqyes në formë llaku për përdorim si kozmetikë; Larje flokësh 

dhe trupi; Pudër për dorë; Larje dore; Kolagjen i hidrolizuar për qëllime kozmetike; Peceta 

të ngopura për pastrim [jo mjekësor, për përdorim në person]; Preparate kolagjeni për 

aplikim kozmetik; Xhel për trup; Vajra për masazh trupi; Preparate larëse për përdorim 

personal; Shkumat për pastrimin e trupit; Preparate kozmetike për banjë dhe dush; Sprej për 

vendosjen e makijazhit; Neutralizues buzësh; Xhel livando; Kremëra për trupin dhe fytyrën 

[kozmetikë]; Lesh pambuku në formën e pecetave për përdorim kozmetik; Pastrues zbutës 

[kozmetik]; Sfungjerë të ngopur me tualetin; Pako rimbushëse për shpërndarës kozmetikë; 

Kozmetikë në formën e pudrës; Vajra për banjë dhe dush [jo mjekësor]; Xhel pastrues; 

Kokrra për zbutje; Prokolagjen për qëllime kozmetike; Kremëra rikuperues për përdorim 

kozmetik; Pastrues për dorë; Kremëra larës; Kremëra dielli për bebe; Larje trupi; Përzierje 

larëse pa sapun për trupin; Serume për qëllime kozmetike; Kozmetikë në formën e 

kremërave; Preparate bukurie jo mjekësore; Maskues fytyre; Losione për heqjen e 

makijazhit; Qumësht për heqjen e makijazhit; Preparate për heqjen e makijazhit; Makijazh 

për sytë; Kozmetikë për vetulla; Lapsa për vetulla; Kozmetikë dekorative; Tatuazhe të 

përkohshme për qëllime kozmetike; Vizatues për sytë; Lapsa për vizatim të syve; Pudër e 

ngurtë për kompakt [kozmetikë]; Pudër i ngurtë për kompakt (kozmetikë); Rozë i lëngët; 

Shkëlqyes për fytyrë dhe trup; Kremëra për rrezitje të lëkurës; Ngjitës për qerpikë, flokët 

dhe thonjtë të rremë; Lapsa kozmetikë; Pudra kozmetike për fytyrën; Kremëra kozmetikë; 

Hijëzues për qepalla; Shkëlqyes buzësh; Buzëkuq; Kuti buzëkuqësh; Pudër për fytyrë të 

lirshme; Makijazh për fytyrë; Makijazh për kompakt; Baza për makijazh; Lesh pambuku i 

ngopur me preparate për heqjen e makijazhit; Lapsa për skuqje; Makijazh për fytyrë dhe 

trup; Shkumës për makijazh; Preparate për makijazh të fytyrës dhe trupit; Pudër makijazhi; 

Lapsa për makijazh; Maska bukurie; Preparate për vetë rrezitje [kozmetikë]; Preparate 

kozmetike për qerpikë; Bojë për vetulla [Maskarë]; Krem maskues; Shkopinj mbulues; 

Largues i makijazhit të syve; Ngjyra për vetulla; Xhel për vetulla; Bojë për vetulla 

[Maskarë]; Pudër për vetulla; Lapsa për vizatimin e syve; Lapsa për sy; Krem bazë; 

Kremëra për rrezitje; Bronzues dielli; Fshehës për pika dhe njolla; Maskues; Rozë kremoze; 

Krem i çelët; Lajnera [kozmetikë] për sytë; Maskues për vijat dhe rrudhat; Kozmetikë me 

ngjyra; Lajnera të lëngshëm për sy; Xhel për heqjen e makijazhit; Pudër fytyre; Pudër 

fytyre në formën e letrës së veshur me pudër; Pudër fytyre (jo-mjekësore -); Ngjitëse për 

ngritjen e fytyrës për përdorim kozmetik; Peceta për fytyrë të ngopur me produkte 

kozmetike; Bazë kremoze; Bazë për lëkurë; Lajnera për buzë; Ngjitësa arti për trup; Veshje 

buzësh [kozmetike]; Lapsa për qepalla; Paleta për shkëlqim të buzëve; Kozmetikë për 

buzët; Baza e  makijazhit; Bojë [Maskarë] për qerpikë të gjatë; Kozmetikë në formën e 

rozë; Kozmetikë në formën e hijes së syve; Kozmetikë në formë xhelash; Makijazh shumë-

funksional; Vaj kutikulash; Kremëra për rrezitje të lëkurës; Kremëra dielli; Rozë; Pudër për 

makijazh; Kremëra për vetë-rrezitje [kozmetike]; Losione për vetë rrezitje [kozmetikë]; 

Sapunë krem; Kremëra dushi; Sapunë të lëngshëm për banjë; Sapunë në formë të lëngët; 

Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Sapunë për fytyrë; Sapunë të grimcuar; Sapunë për 
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duar; Sapun për lëkurë; Sapun për krem trupi; Sapunë kozmetikë; Sapun bajame; Sapunë të 

parfumuar; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jo mjekësorë; Produkte 

sapuni; Torte sapuni për larjen e trupit; Xhel dushi; Sapun dushi; Sapun aloe; Sapun pa ujë; 

Larje trupi; Sapun; Sapun; Qumësht banje; Kripëra banje, jo për qëllime mjekësore; Sapun 

banje; Shkumë banje; Preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; Dush me flluska; 

Vajra aromatike për banjë; Mus për banjë për foshnje; Banjë me flluska foshnje; Kremëra 

banjosh (jo- mjekësorë -); Koncentrate banje (jo-mjekësorë -); Kripëra banje jo-mjekësore; 

Vaj banje; Perla banje; Kripëra banje aromatike; Bomba banje; Bimë banje; Preparate 

kozmetike për banjë; Lëngjet shkumëzuese për banje; Antiperspirantë [tualetin]; 

Deodorantë për kujdes trupi; Antiperspirantë për përdorim personal; Spërkatës deodorantë 

femëror; Deodorantë kundër djersitjes; Antiperspirantë në formë spërkatjesh; Deodorante 

personale; Deodorantë për këmbë; Deodorantë për njerëz; Pudër këmbësh [jo mjekësore]; 

Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Spërkatës për trupi; Antiperspirantë jo-

mjekësorë; Deodorantë rrotullues [tualeti]; Xhel për rrezitje dielli; Vajra pas diellit 

[kozmetikë]; Hidratues kundër plakjes; Preparate kundër plakjes për kujdes të lëkurës; 

Maska për fytyrë; Losione kozmetike për fytyrë; Kremëra për fytyrë për përdorim 

kozmetik; Mveshës i sipërm për manikyr të thonjve; Kremëra dhe losione për rrezitje; 

Pudër për bebe; Kremëra, losione dhe xhel hidratues; Losione për kujdes të lëkurës 

[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Losion për pastrim të lëkurës; Krem trupi; Losione 

kozmetike për rrezitje; Losion për lëkurë; Zbutës të lëkurës; Preparate kozmetike për kujdes 

të lëkurës; Pastrime kozmetike të trupit; Preparate kozmetike për përtëritje të lëkurës; 

Preparate kozmetike për kujdes të thonjve; Vajra kozmetikë për epidermën; Preparate 

kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatzanisë; Preparate kozmetike minimizuese të 

rrudhave për përdorim lokal në fytyrë; Produkte kozmetike në formën e aerosoleve për 

kujdes të lëkurës; Preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; Thonjtë të rremë; Qerpikë të 

rremë; Zbardhues të thonjve; Ngjitëse për artin e thonjve; Balsamues për thonjtë; Shkëlqyes 

të thonjve; Eksfoliantët; Preparate për krem dielli; Kremëra dite; Kremëra për përdorim pas 

ekspozimit në diell; Kremëra për rroje; Qumësht për rroje; Hidratues anti-plakje të 

përdorura si kozmetikë; Serum kundër plakjes; Kremëra kundër plakjes; Krem kundër 

rrudhave; Krem për sy; Kripëra banje; Kremëra balsam për njolla; Gjalpë trupi; Losion për 

rrezitje (kozmetikë); Losion për rrezitje dielli; Qumësht për rrezitje dielli; Preparate për 

rrezitje dielli [kozmetikë]; Vajra për rrezitje dielli; Krem për lëkurë; Kremëra për fytyrë 

dhe trup; Shampo për fëmijë; Ngjyra për mjekër; Dyll mustaqesh; Ngrirës për flokë; 

Balsam flokësh; Kremëra për flokë; Ngjyrues flokësh; Rregullues flokësh; Lustër për flokë; 

Preparate për drejtim të flokëve; Maskarë për flokë; Vajra për kondicionimin e flokëve; 

Mus për flokë; Shampot; Preparate për pastrimin e flokëve; Preparate për kujdesin ndaj 

flokëve, jo për qëllime mjekësore; Llak flokësh; Shpëlarës për flokë [kondicioner shampo]; 

Preparate për rregullim të flokëve; Dyllë flokësh; Pudër për larjen e flokëve; Preparate për 

valëzimin e flokëve; Losione për mjekra; Pomade për qëllime kozmetike; Shampo për 

flokët të njeriut; Shampo i ngurtë; Përgatitjet për mbrojtje të flokëve nga dielli; Xhel 

stilimi; Losione stilimi; Balsam mjekre; Vaj krehjeje; Shampo për zbokth; Kozmetikë për 

përdorim në flokë; Ushqyes për flokë; Serume flokësh; Shampo zbutëse; Shkop pomade; 

Teksturizues për flokët; Neutralizues për flokë; Shampo të thatë; Shampo të thatë; Shampo; 

Kremëra për mbrojtjen e flokëve; Mus stilimi; Kremëra para rrojës; Krem depilues; 

Preparate depiluese; Dyll depilues; Krem rroje; Xhel rroje; Losion rroje; Preparate rroje; 

Shkumë rroje; Sapun rroje; Gurë rroje [astringjentë]; Losione pas rrojes; Balsam për rroje; 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1135 

 

Xhel pas rrojës; Preparate pas rrojës; Vaj mjekre; Balsam rroje; Vajra për rroje; Preparate 

para rrojës; Sprej për rroje; Vajra aromatike; Vajra eterikë; Vaj jasemini; Vaj livando; Vaj 

bajame; Vajra esencialë natyralë; Vajra për parfume dhe aroma; Vaj trëndafili; Safrol; 

Esenca e Badianit; Vajra aromatike; Esenca eterike; Ujë me lule; Vajra esencialë të përzier; 

Vajra për kujdes të lëkurës [jo mjekësorë]; Vaj çaji; Vaj i gjelbër dimëror; Vajra esenciale 

bimore; Vajra natyralë për qëllime kozmetike; Dru aromatik; Qese me aromë; Potpuri 

(aroma); Temjan; Preparate për aromatizimin e ajrit; Llak i temjanit; Preparate për 

aromatizimin e dhomës; Sprej aromatizues të dhomës; Shkopinj temjani; Dush me flluska; 

Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Xhela për sy; Losione për sytë; Xhel dushi; 

Ujë me aromë; Ujë parfumi; Preparate kozmetike për banjë; Shirita dylli për heqjen e 

qimeve të trupit;    

5   Suplemente dietike dhe preparate dietike; Kapsula për qëllime farmaceutike; Preparate 

dhe artikuj sanitarë; Preparate dhe artikuj dentarë, dhe mjete mjekësore për dhëmbë; 

Ushqim për foshnje; Suplemente dietike për kafshët; Frenues të oreksit për qëllime 

mjekësore; Formulë për foshnje; Fibra dietike; Pije dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Preparate albuminoze 

për qëllime mjekësore; Ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Pije 

medicinale; Çaj medicinal; Suplemente ushqimore minerale; Suplemente ushqimore; 

Suplemente dietike me efekt kozmetik; Suplemente dietike me proteina; Arna me 

suplemente vitaminash; Preparate ushqyese për qëllime terapeutike ose mjekësore; 

Suplemente dietike me enzime; Suplemente proteinash për kafshë; Preparate vitaminash; 

Preparate vitaminash; Ushqim me ilaçe për kafshë; Ngjitës për proteza; Pastë mjekësore e 

dhëmbëve; Pudër medicinale për dhëmbë; Baltë për banjë; Preparate pastrimi për pjesët 

intime për qëllime mjekësore; Shampo të thata mjekësore; Sapunë dhe detergjente 

mjekësore dhe sanitues; Dezinfektues dhe antiseptikë; Artikuj thithës për higjienën 

personale; Solucion për lentet e kontaktit; Dezinfektues për qëllime higjienike; 

Dezinfektues; Antiseptikë; Larje vaginale për qëllime mjekësore; Shampo mjekësore; 

Sapun ilaçesh; Sapun dezinfektues; Sapun antibakterial; Larje dore antibakteriale; Peshqirë 

sanitarë; Tampona sanitare; Peceta higjienike [sanitare]; Preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; Aminoacidet për qëllime mjekësore; Preparate aloe vera për qëllime 

farmaceutike; Aminoacidet për qëllime veterinare; Tabletat për frenim të oreksit; 

Suplemente bimore të lëngshme; Suplemente të lëngshme të vitaminave; Produktet 

farmaceutike ushqyese për përdorim si shtesë e dietës; Ushqim i homogjenizuar i përshtatur 

për qëllime mjekësore; Preparate me shumë vitamina; Suplemente dietike për njerëzit; 

Suplemente dietike të përbëra nga vitamina; Suplemente ushqimore minerale; Suplemente 

ushqimore të përbëra nga aminoacide; Suplemente bimore; Suplemente me vitamina dhe 

minerale; Preparate me përzierje vitaminash; Vitamina për përdorim para lindjes; Tableta 

vitaminash; Preparate farmaceutike për hidratimin e lëkurës gjatë shtatzanisë; Preparate 

farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës gjatë shtatzanisë; Produkte 

farmaceutike dhe përgatitje kundër lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia;    

21   Furça rroje; Mbështetëse e furçës së rrojës; Ena për rroje; Krehërit; Krehër; Sfungjer; 

Furça dhëmbësh; Kokat për furça dhëmbësh elektrike; Mbajtës i furçës së dhëmbëve; 

Kavanoza me pambuk; Enë shtëpiake për pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e 

furçave; Enë kozmetike, higjienike dhe kujdesi për bukurinë; Furça; Furça; Furça; Furça 

për flokë; Furça makijazhi; Vegla dore për aplikimin e kozmetikës; Çanta kozmetike [të 

pajisura]; Pika për qëllime kozmetike; Mbulesa qeramike të kutive për lecka; Shpakla 
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kozmetike për përdorim me preparate depiluese; Material për prodhimin e furçave; Furça 

elektrike, përveç pjesëve të makinerive; Jastëk eksfoliantë; Bombolë me vrima për sapun të 

lëngshëm; Furça dhe artikuj për prodhimin e furçave; Furça flokësh; Krehër flokësh; Tasa 

për ngjyrosjen e flokëve; Furça për ngjyrosjen e flokëve; Doreza për qëllime shtëpiake; 

Shishe për aplikimin e ngjyrave të flokëve; Takëme për mbajtjen e aksesorëve të flokëve 

për përdorim vetanak dhe shtëpiak; Pajisje për heqjen e makijazhit; Furça për vetulla; Enë 

kozmetike; Sfungjerë për makijazh; Kompaktet e pudrës; Çantat e vogla për pajisje të 

makijazhit; Furça (përveç penelave); Furça thonjsh; Sfungjerat e vegjël për pudër; 

Sfungjerë gërryes për pastrim të lëkurës; Furça qerpikësh; Mbështetëse për kozmetikë; 

Ndarës të gishtave prej shkumës për përdorim në pedikyr; Enë tualeti; Furça banje; 

Sfungjer banje; Furça për pastrimin e lëkurës; Furça për higjienën personale; Sfungjerë për 

pastrimin e fytyrës; Jastëk eksfoliantë për këmbë; Masazhues për kokë; Sfungjer kozmetik; 

Furça eksfoliantë; Shishe spërkatëse boshe; Pantofla eksfoliuese;    

35   Reklama, marketing dhe shërbime promovuese; Shpërndarja e materialit reklamues, 

marketing dhe promovues; Reklamimi; Promovimi i biznesit të kompjuterizuar; Reklama 

online; Reklamim për të tjerët; Shërbime reklamuese që ofrohen përmes internetit; 

Reklamim online në një rrjet kompjuterik; Reklamim online në një rrjet kompjuterik; 

Marketingu; Marketing digjital; Shërbime online të dyqaneve me pakicë në lidhje me 

produktet kozmetike dhe të bukurisë; Reklama në natyrë; Reklamim në banderola; Reklama 

e klasifikuar; Postimi i faturave; Shërbime reklamimi në lidhje me kozmetikën; Sigurimi i 

këshillave për produktet e konsumit në lidhje me produktet kozmetike; Sigurimi i 

informacionit mbi produktet e konsumatorit në lidhje me produktet kozmetike; Shërbime 

për kozmetikë me pakicë për porosi me postë; Shërbime me pakicë në internet në lidhje me 

kozmetikën; Shërbime me pakicë të lidhura me shitjen e kutive të abonimit që përmbajnë 

produkte kozmetike; Ndihma për biznesin, administrimi dhe shërbimet administrative; 

Shërbimet e programit të lojalitetit, stimulimit dhe bonusit; Shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet e kujdesit personal, parfumeria 

dhe aromat, pastrimet e trupit dhe preparatet e kujdesit personal, makijazhi, sapunët, 

preparatet për banjë dhe dush, deodorantët dhe antiperspirantët, produktet e kujdesit për 

lëkurën, sytë dhe thonjtë, preparatet e flokëve dhe trajtimet e flokëve, depilues dhe 

produktet e rrojës, vajrat esencialë dhe ekstrakte të aromatizuara, preparate për pastrim dhe 

ato të parfumeve, preparate dietike dhe suplementet ushqimore, Suplementet ushqimore, 

Preparatet higjienike dhe artikuj, Preparatet dhe artikuj dentarë dhe mjete dentare 

mjekësore, Artikujt e pastrimit shtëpiak, Furçat dhe materialet për bërjen e furçave, Enët 

kozmetike, higjienike dhe të kujdesi për bukurinë.   

 

 

 

(111)  29749 

(151)  28/09/2022 

(181)  27/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/740 

(732)  Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  FONTI DI CRODO 
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Prishtinë 

 
 

(511) 32   Pije freskuese; Preparate joalkoolike për prodhimin e  pijeve; Ujë; Lëngje; Pije të 

gazuara me aromë; Pije freskuese me aromë frutash; Limonata; Lëngje të gazuar; Pije me 

lëng frutash.   

 

 

 

(111)  30029 

(151)  07/12/2022 

(181)  27/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/742 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe. 

(732)  Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; 

shtroja për shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; 

facoleta (salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse 

të perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek; pëlhurë dekorative për 

shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga tekstili; shtresa tekstili 

për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; mbështjellëse; mbështjellëse 

për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi.   

25   Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë; këpucë; kapelë; shall; 

duks; duks me kapele ;qorape; xhemperë; pantallona; bluza me mëngë të shkurtëra; jakne; 

pallto sportive.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave.   

 

 

 

(111)  30028 

(151)  07/12/2022 

(181)  27/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/743 

(732)  Fitim Blakçori Rruga “Hyrije Hana”, 

Zona Industriale, 10000, Prishtinë, KS 

(540)  COTEX 
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(511) 24   Tekstil dhe zëvendësues për tekstil; artikuj tekstili për përdorim në amvisëri; 

shtroja për shtretër; mbulesa për tavolina; pëlhurë pambuku; mësallë; pëlhurë për tavolina; 

facoleta (salveta) nga tekstili; shtresa për tavolina nga tekstili; perde nga tekstili; mbajtëse 

të perdeve nga tekstili; mbështjellëse për dyshek; rrjeta për mushkonja; fije për mveshje; 

batanije të vogla me katrorë; mbështjellëse për jorgan; mëndafsh; shtroja shtrati; 

mbështjellëse; shtroja për shtretër; qarqaf; mbështjellëse për shtretër; pëlhurë mëndafshi – 

tafeta (pëlhurë); materiale të thurura tekstili; pëlhur dylli për mbulimin e tavolinave; 

pëlhurë; pëlhur e lesht; jastek të vegjël; mbështjellëse për jastek; pëlhurë dekorative për 

shtroja shtrati, zëvendësues të jastekëve; mbulesa për mobilje nga tekstili; shtresa tekstili 

për mobilje; pëlhurë kuzhine; lecka kuzhine; qarqaf; jorgan; mbështjellëse; mbështjellëse 

për dyshek; mobilje lëkure; copëza mbulesash nga bambusi   

25   Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshjeve të jashtme, përveç atyre 

veshjeve qe janë për qëllime mbrojtëse; çorape; këpucë; kapelë; këpucë; kapelë; shall; 

duks; duks me kapele ;qorape; xhemperë; pantallona; bluza me mëngë të shkurtëra; jakne; 

pallto sportive.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë për produktet e tekstilit, reklamim, menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave.   

 

 

 

(111)  29875 

(151)  06/10/2022 

(181)  28/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/745 

(591)  E zezë 

(732)  OLGARLAR SPOR MALZEMELERİ 

TURİZM İLAN REKLAM  AJANSLIĞI 

YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. 

No:30 Ulus 34340 Beşiktaş İstanbul 

TÜRKİYE, TR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke 

përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

ato mallra; Pajisjet teknologjike të veshjeve (orë inteligjente, shirita dore, pajisje të veshura 

me kokë). Veshje mbrojtëse, pajisje mbrojtëse dhe shpëtimi të jetës. Syzet, syzet e diellit 

dhe kutitë e tyre, kutitë, pjesët dhe aksesorët. Biçikletat dhe trupat (kornizat) e tyre, 

mbajtëset e dorës, parafango. Rafte çatie, transportues biçikletash dhe skish, shalë për 

automjete, karroca, karrige me rrota. Karrocat me rrota, karrocat e tregut, karrocat me një 

ose me shumë rrota, karrocat e tregut, transportuesit me rrota për mallrat shtëpiake. Artikujt 
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prej stolive (përfshirë imitimet); ari, stoli, gurë të çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, 

mansheta, kunja dhe statuja, xhingël. Orët dhe kohëmatësit (kronometrat dhe pjesët e tyre, 

përfshirë brezat e orës). Trofetë e dhënë në gara të bëra prej metali të çmuar. Rruzaresh. 

Lëkurë dhe lëkurë të përpunuar ose të papërpunuar, lëkurë artificiale, lëkurë, lëkurë 

rreshtimi. Mallrat që nuk klasifikohen në klasa të tjera për bartje prej lëkure, imitime prej 

lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; 

çanta, kuleta, kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet 

[valixhet], valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; 

lidhëse nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e 

kuajve për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe 

veshjet e jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), 

shall (mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, 

sandale, mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa 

koke), kapele për koke. Lojëra dhe lodra. Lojërat e luajtura në sallë; mjete, makina dhe 

pajisje (përfshirë edhe monedhën) për lojëra që mund të lidhen dhe të luhen me një ekran 

ose monitor të jashtëm. Pajisje gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë; mjete për 

peshkim, karrem artificial për peshk, kurthe për gjueti dhe peshkim. Shërbimet e montimit; 

(Shërbimet e specifikuara mund të sigurohen nga pakicë, dyqane me shumicë, media 

elektronike, katalog dhe metoda të tjera të ngjashme.)   

 

 

 

(111)  30017 

(151)  07/12/2022 

(181)  28/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/747 

(591)   E KUQE, E BARDHË 

(732)  Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

810151580 Zona Industriale Prishtinë – 

Fushë Kosovë, KS 

(740)  Florin Lata “Vokshi & Lata”Sh.p.k. 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe zëvendësuesit e 

tyre; Fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë frutat e arrave dhe 

bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezët; Vaj dhe yndyrë; Supa; Gjella te gatshme të 

cilat kryesisht përmbajnë vezë; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga mishi; 

Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga shtazet e gjahut; Gjella të gatshme të cilat 

kryesisht përbehen prej zavendesuesve të mishit; Gjella te gatshme të cilat kryesisht 

përbajnë mish pule; Gjella të gatshme të cila kryesisht përmbajnë proshutë; Gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta deti; Gjella te ngrira të gatshme të cilat kryesisht 

permbajnë fruta; Gjella të gatshme të punuara nga shpezet [dominojnë shpezet]; lengje 

mishi; Pergaditje për përgaditjen e supave; Gulash; Deserte nga produktet e qumështit; 

Puding nga qumështi; Grimesira me bazë arrore; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira 
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me bazë të frutave të thara; Grimësira me bazë tofue; Grimësira nga mishi; Grimësira nga 

frutat e arrave; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; Grimësira me 

bazë patateje; shpezë jo të gjalla; Shtazë gjahu; Ekstrakte te mishit; fruta te konservuara; 

Fruta te ngrira; Fruta te thara;Fruta te ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; 

Perime te thara; Perime te ziera; Xhelatinë; pekmeze; Fruta, te ziera; Vezë; Ekstrake nga 

alget per ushqim; Alginate per kulinari; Mullëz; Lecitin per perdorim ne kulinari; Polen I 

përgaditur per ushqim.   

30   Produkte bukëpjekesish, embelsira, çokolata dhe deserte;Akull, akullore, jogurt dhe 

sherbet I ngrirë; Kafe, çajëra, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Krip, zmelmesa, aroma dhe 

lyreje melmesash; Drithëra te perpunuara, Nisheste dhe produkte te tyre, përgaditje për 

pjekëje dhe tharem buke; sheqer, embëltues natyral, lustrime te embëla dhe mbushje, 

produkte bletesh; Gjella te pergaditura nga brumërat; Gjella te gatshme me oriz; Shujta te 

gatshme - pica; Shujta te thata dhe lengëshme te pergaditur per sherbim te cilat kryesisht 

perbehen nga orizi; Shujta te thata dhe lengëshme te pergaditur per sherbim te cilet 

kryesisht perbehen nga brumerat; Grimësira nga nishesteja e dritherave; Grimesira nga 

kokrra e teresishme e grurit; Grimësira nga mielli I drithit; Grimësira nga mielli I patates; 

Grimësira nga orizi; Grimësira nga buka e thekur dy here e bluar(dvopek); Grimësira me 

bazë dritherash; Grimësira te prodhuara nga muesli; Grimësira te cilat kryesisht perbehen 

nga buka; Tortilla grimësira; Oriz; Oriz nga tapioket; Sago [nisheste nga foleja e pallmes 

sago]; Miell; Drithëra; Buk; Mjaltë; Shurupe dhe melasa; Pluhur per pjekurina (fryrje); 

melmesa [senf]; Uthull; Lyres (melmesa); Akull; Aroma per pije, perpos vajerave 

esenciale; Aroma per ushqim,perpos vajit eterika; Aroma per emnbelsira (kuleç te embel) 

perpos vajit esencial]; Trashese per zierjen e ushqimit; Akullore [mjete per lidhjen e 

perzierjeve te akulloreve]; Sendviça; Esenca per ushqim [perpos vajit eterik dhe esencial]; 

Mish (prdukte per zbutje te mishit ne kuzhinë); Rollne pranvere; Qumësht blete; Ujë deti 

per zierje; Propolis [produkte bletesh]; Puding; Pergaditje per forcimin e qumështit te 

rrahur- tundur; Pluhur per akullore;Nisheste per ushqim; Sushi; Sendviça nga djathi; Shujta 

te gatshme me bazë petesh.   

 

 

 

(111)  29652 

(151)  22/09/2022 

(181)  31/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/751 

(591)  Zezë dhe bardhë 

(300)  08503/2021  28/05/2021  CH 

(732)  Top Shop International SA Via al 

Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

(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) 25   Këpucë të përditshme (më pak formale); çizme dimri; çizme shiu; atlete; patika; 

çizme të shkurtëra; pantofla; rroba plazhi; këpucë plazhi; çizme për sport; veshje për 

gjimnastikë; veshje që përfshijnë LED; këpucë gjimnastike; gjysmë çizme; hellanka 

[ngrohje për këmbët] / ngrohëse për këmbët; hellanka [pantallona]; sandale; triko   

 

 

 

(111)  29780 

(151)  29/09/2022 

(181)  31/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/752 

(732)  KAM DOO ul. Industriska BB 

1000 Skopje, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Spirit One 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe zëvendesuesit e tekstilit; mbulesat e amvisërise   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e agjencisë se  importit 

dhe eksportit dhe shitja me shumice dhe pakicë ne lidhje me: Tekstilet dhe zëvendesuesit e 

tekstilit; mbulesat e amvisërise; Rrobat, këpucët, kapelat.   

 

 

 

(111)  29802 

(151)  29/09/2022 

(181)  31/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/753 

(732)  Hermes Arzneimittel GmbH Georg-

Kalb-Straße 5 – 8 82049 Großhesselohe, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  HERMES 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Nutrikozmetikë (artikuj ushqyes kozmetike) dhe kozmatikë gjegjësisht 

kozmetikë farmakologjikisht aktive.”   

5   “Specialitete mjekësore; preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate farmaceutike 

si shtesa ushqimi; preparate për kujdes të shëndetit; preparate dermofarmaceutike; 

substanca dietetike të përshtatura për qëllime sanitare, në veçanti me vitamina të shtuara; 

preparate me bazë bimore në formë të çajit dhe preparateve bimore të bëra nga ekstraktet e 

bimëve dhe kombinimeve të tyre për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore për qëllime 

mjekësore dhe jo-mjekësore, të përfshira në klasën 5, duke përfshirë atë që janë me bazë të 

vitaminave dhe/apo mineraleve dhe/apo mikroelementeve, dhe kombinimeve të tyre; 

nutrikozmetikë dhe kozmetikë kozmatike (preparate farmaceutike); duke përfshirë të githa 
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mallrat e lartpërmendura në formë të tabletave shkumëzuese dhe preparateve tjera për 

bërjen e pijeve mjekësore jo-alkoholike.”   

40   “Prodhime me porosi, me pagesë për tjerët, në veçanti ilaçe, produkte mjekësore, 

preparate farmaceutike dhe veterinare, preparate sanitare, artikuj ushqimor dhe shtesa 

ushqimore, substanca dietetike.”   

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtime dhe zhvillime, dhe analiza 

industriale dhe shërbime hulumtimi në fushët farmaceutike, mjekësore dhe teknologjinë 

ushqimore, në veçanti në zhvillimin e formave të dozimeve inovative dhe formave të 

dozimeve që shpërbëhen shpejtë, përfshirë për shtesa ushqimore jo-mjekësore dhe 

substanca dietetike; zhvillime të preparateve me kombinime të teknologjisë farmaceutike, 

ushqimore me qëllime dermofarmaceutike, gjegjësisht nutrikozmetikë dhe kozmetikë 

kozmatike; aranzhime, planifikime dhe kryerje të testimeve për tjerët, të preparateve 

farmaceutike në lidhje me stabilitetin, efektivitetin dhe sigurinë; zhvillime të metodave të 

duhura për kryerjen e testeve të përmendura; programime kompjuterike në fushën e kujdesit 

shëndetësor, programe farmaceutike dhe ushqyese.”  

 

 

 

(111)  29914 

(151)  14/10/2022 

(181)  31/05/2031 

(210)  KS/M/ 2021/754 

(732)  Taizhou Leading Machinery Industry 

CO., LTD Room 2307, Building B, Junyue 

Mansion, Jiaojiang,Taizhou, Zhejiang, 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   pompa [makina]; rubineteri [pjesë të makinave, motorëve ose motorëve]; 

makineritë e ajrit të kompresuar makineritë bujqësore; makina saldimi, elektrike; aparate 

larëse; pompat ajrosëse për akuariume; makina prerëse; vegla dore, përveç atyre qe 

funksionojnë me anë të dorës; dinamo.   

8   instrumente abrasive/gërryese [instrumente me dorë]; mjete bujqësore, që funksionojnë 

me dorë; vegla kopshti, që funksionojnë me dorë; trapana/tyrjela [vegla dore]; vegla dore, 

që funksionojnë me dorë; gërshërë; vegla gravure [mjete dore]; mjete prerëse [mjete dore]; 

insekticid avullues/sprej [mjete dore]; çelësa [mjete dore];   

9   program kompjuterik, i regjistruar; makina për matje te peshës; aparate dhe instrumente 

rilevuese/syrvejuese;  kabllo elektrike;  çelsa elektrike;  pompa kundër zjarrit;  pajisje 

mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet;  instalime për parandalimin e vjedhjeve 

elektrike; bateri elektrike.   

11   aparate dhe instalime ndriçimi;  enë gatimi elektrike;  instalimet e furnizimit me ujë;  

instalimet e shpërndarjes së ujit; instalimet dhe aparatet e ventilimit [ajrit të kondicionuar]; 

çezma/rubineta; aparate sanitare dhe instalime; aparate dhe makineri per  pastrim uji; 

radiatorë, elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferike   
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(111)  29713 

(151)  27/09/2022 

(181)  01/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/756 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI, SL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ATIXARSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29654 

(151)  22/09/2022 

(181)  01/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/757 

(732)  NGK SPARK PLUG CO., LTD. 14-

18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 

467-8525 Japan, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Valvola (pjesë të motorëve); valvola (pjesë të motorçikletës), përkatësisht, valvola 

EGR, valvola frenash, valvola ISC, valvola për frenime proporcionale, valvola moduluese 

ABS, valvola kontrolli rimorkio, valvola termostatike për motorë dhe motorcikleta; pjesët e 

motorëve, përkatësisht, copë litari motorësh, copë litari me kokë cilindri, komplete copë 

litari DPF, kokë si copë litari, nyje mbyllëse (pjesë motorësh / makinerish), injektorë për 

motorë, filtra ajri (pastrues) (pjesë motorësh / makinash), turbo mbushës, fuqi pompat e 

drejtimit, pompat e vajit për motorët dhe motocikleta, pompat e ujit për motorët dhe 

motocikleta, filtrat ure SCR, filtrat ure te ujit, DPF (filtrat e grimcave të naftës), pistonat, 

shtresat e cilindrave, krahët dhe boshtet e valvulave; pompat e karburantit, karburatorët, 

sistemet e injektimit të karburantit dizel (mekanik), sistemet e injektimit të karburantit dizel 

(elektronik), pjesa e injektimit të karburantit naftë, filtrat e karburantit, pastruesit e ajrit për 

motorët dhe motorët, filtrat e pompave të vajit, ftohësit e vajit për motorët dhe motorët, 

tifozët dhe tufat e tifozëve për motorët e automobilave, konvertuesit e shumëfishtë të 
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shkarkimit për motorët, mbytësit e motorëve dhe motorët; motorë për fshirëse 

automobilash; motorë, përveç atyre për automjete tokësore; pjesët e motorëve, përkatësisht, 

filter per pastrim, rripat per rotullimin e boshtit, rripat V, tensionuesit e rripave, kthetrat, 

çelsat e presionit që janë pjesë e makinave; të gjitha mallrat e lartpërmendura janë për 

automobila.   

9   Valvola solenoide të pezullimit të ajrit të kontrolluar elektronikisht (ECAS); të Valvula 

solenoidë të ndryshimit (VVT); ndërprerës presioni; valvolat solenoide [çelsat 

elektromagnetike]; elektromagetikë të kondicionerit   

 

 

 

(111)  30011 

(151)  01/12/2022 

(181)  01/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/759 

(591)  E kuqe dhe e kaltër 

(732)  Eneida Thomaj PayLink Sh.P.K 

 Rruga “Rexhep Mala”, nr.18 Prishtinë, KS 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 
 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hulumtime shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike, 

kinematografike,audiovizuele, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse dixhitale ose analoge; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; costume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate përshuarjen e zjarrit.   

36   Shërbime që kanë të bëjnë me veprime banker edhe transaksione të tjera financiare, 

shërbime të vlerësimit financiar, si dhe sigurime dhe pune të pasurive të paluajtshme. Kjo 

Klasë përfshin, në veçanti: - shërbimet e transaksioneve financiare dhe të pagesave, për 

shembull, shkëmbimi i parave, transferimi elektronik i fondeve, përpunimi i kartave të 

kreditit dhe pagesave të kartave të debitit, lëshimi i çeqeve të udhëtarëve;-menaxhimi 

financiar dhe kërkimi;-vlerësimet financiare, për shembull, stoli, vlerësimi i artit dhe 

pasurive të patundshme, vlerësimi i kostove të riparimit;-verifikimi i keksës;-financimin 

dhe shërbimet e kreditit, për shembull, huatë, lëshimin e kartave të kreditit, financimin e 

blerjes me qira ose me qira;-financimi i turmës;-shërbime të sigurta të depozitave;-

sponzorimin financiar;-shërbime të agjencisë së pasurive të paluajtshme, menaxhim të 
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pasurive të patundshme, marrje me qira të apartamenteve, mbledhje qiraje;-nënshkrimi i 

sigurimeve, shërbimet aktuariale;-shërbimet e brokerimit, përshembull, letrat me vlerë, 

sigurimi dhe brokerimi i pasurive të patundshme, brokerimi i kredive të karbonit, 

brokerimi.   

38   Shërbime që lejojnë të paktën një pale të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime për 

shperndarjen dhe transmetimin e të dhënave. Kjo Klasë përfshin, në veçanti: -transmetimi i 

skedarëve dixhitalë dhe postë selektronike;-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet 

globale kompjuterike;-radioja dhe transmetimi televiziv;transmetimii videos sipas 

kërkesës;-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;- shërbimet e 

telefonit dhe postës zanore;-shërbime telekonference dhe video konferencë.   

42   Shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të 

fushave komplekse të aktiviteteve, për shembull, shërbime laboratorike shkencore, 

inxhinierike, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të brendshëm. 

Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to;analiza 

industriale, kërkime industrial dhe shërbime të dizajnit industrial;shërbime të kontrollit të 

cilësisë dhe vërtetimit;dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik.   

 

 

 

(111)  29535 

(151)  15/09/2022 

(181)  02/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/766 

(591)  E kuqe, E zezë.  

(732)  SHijoSHqip SH.P.K. Rruga Bekim 

Fehmiu, Icon Tower Kati.11 Nr.2 Prishtinë, 

KS 

(740)  Sali Isma Rruga, Bekim Fehmiu, Icon 

Tower Kati.11 Nr.2 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  29921 

(151)  14/10/2022 

(181)  02/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/767 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp., One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  THERHIFITY 
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(511) 5   Preparate dhe substancat farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29923 

(151)  14/10/2022 

(181)  02/06/2031 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp., One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  WELIREG 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substancat farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29922 

(151)  14/10/2022 

(181)  02/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/769 

(732)  INTERPARFUMS S.A. 4, rond-point 

des Champs-Elysées 75008 Paris, France, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ROCHAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume; ujë kolonje; uje tualeti; deodorant për përdorim personal; sapona jo 

mjeksor per perdorim personal, krem hidratues dhe losione hiidratuese per trup per 

perdorim kozmetik; xhel per dush, xhel per banjo me shkumë; kripëra per banjo jo 

mjeksore, krem pas rroje, xhel dhe losione; produkte te makijazhit.   

 

 

 

(111)  29805 

(151)  29/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/770 

(300)  4709939  08/12/2020  FR 

(732)  SAVENCIA SA 42, rue Rieussec 

78220 Viroflay France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  LACTOFERRA 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1147 

 

(511) 5   “Ushqim për bebe”.    

29   “Qumësht,produkte bulmeti, produkte djathi”.     

 

 

 

(111)  29655 

(151)  22/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/772 

(732)  Church & Dwight Co., Inc. 500 

Charles Ewing Boulevard EWING NJ 08628 

United States of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BATISTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate tualeti jo medicinale; kozmetikë; pasta dhëmbësh; parfuma dhe aroma; 

preparate për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e flokëve; shampona; sapunë.   

 

 

 

(111)  29808 

(151)  30/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/773 

(300)  82296  23/12/2020  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  APPLE FIND MY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mençur (smartfona); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); syzë të mençura; unaza të mençura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, 

organizimin dhe riprodukimin e e përmbajtjes audio dhe video; softuer kompjuterik për 
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përdorim në organizimin, transmetimin, manipulimin, riprodukimin, pëpunimin, shfaqjes së 

drejtpërdrejtë, luajtjen dhe rishikimin e audio dhe videove, imazheve si dhe përmbajtjes 

multimediale në pajisje elektronike dixhitale; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer 

për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe 

multimediale; trasnmetime dhe transmetime audio të shkarkueshme që përmbajnë materiale 

audio, video dhe transmetime multimediale tjera të shkarkueshme në fushën e muzikës, 

televizionit, filmave, librave, lajmeve, koncerteve, radiove, sporteve, lojrave, ngjarjeve 

kulturore, dhe programeve që janë të lidhura me argëtime dhe atyre edukative; materiale 

dixhitale audio, video dhe dosje multimediale dhe incizime të shkarkueshme që përmbajnë 

muzikë, television, filma, libra, lajme, koncerte, radio, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe 

programe me bazë argëtuese dhe edukative; pajisje periferike kompjuterike; pajisje 

periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti 

instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike kompjuterike që 

mund të vishen, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora të mençura, syze të 

mençura, unaza të mençura, kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, dhe audio 

e video pllejerë si dhe incizues; aparate të autentifikimit dhe identifikimit biometric; matës 

të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë 

dhe incizues; ekrane për shfaqjen e realitetit të zmadhuar dhe atij virtual, syzë, kontrollorë, 

dhe kufje; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; tastiera, maus, mbajtëse për 

maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe të përdoruesit 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike të vendosur në makina motorike, gjegjësisht panale 

elektronike të kontrollit, monitorë, ekrane më prekje, teledirigjues, stacione montimi, 

konektorë, ndërprerës, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje me GPS); instrumente navigimi; aparate navigimit për automjete 

[kompjuterë të montuar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, 

audio dhe video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; 

mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 
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kompjuterë që mbahen në dorë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, 

kufje, dëgjuese, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, dhe kuti instalimi; ekrane 

ndërvepruese me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të 

mençura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse 

të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekrane të televonave mobil, dhe ekraneve të orave të 

mençura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të 

mençura, dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mençura, syze të mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike 

për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; 

arka; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; 

shënjues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e 

shpërblimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi 

elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane 

fluoreshente; telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; panele solare për prodhimin e 

elektricitetit; lidhës solar; bateri solare; ndalues të dritave; elektrolizator; aparate për 

shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues 

për qenë; magnetë dekorues; gardhe të elektrizuara; frenues portativ që kontrollohet nga 

distanca për automjete.”   

38   “Telekomunikime; shfaqje, transmetime dhe transmetime të vazhdueshme (striming) të 

zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, materialeve audio, video, multimediale, televizive 

dhe të radios përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizionit, dhe kabllorit; shfaqje, 

transmetim dhe shërbime të shfaqjes së vazhdueshme (striming) për abonime dhe materiale 

paguaj-për-të-shikuar përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve dhe kabllorit; shërbime të 

transmetimit të videove me porosi; përputhje të përdoruesve për transferim të muzikës, 

materialeve audio, video dhe multimediale përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve 

dhe atij kabllor; shërbime për telefona, postë elektronike, mesazhe elektronike, transmetime 

të të dhënave elektronike, audiokonferenca dhe videokonferenca; ofrime të qasjes në rrjete 

të telekomunikimit, rrjete kompjuterike, internet, komunikime satelitore, rrjete të 

komunikimit pa tela, dhe kabllorit; ofrime të qasjes në uebsajte, baza të të dhënave, tabela 

njoftuese elektronike, forume online, direktori, muzikë dhe programe audio si dhe video; 

komunikime përmes kompjuterëve; shërbime të informatave, këshillimit dhe konsulencës 

lidhur me të lartpëmendurat.”    

42   “Dizajnim dhe zhvillim të harduerit, sotuerit kompjuterik, pajisjeve periferike, dhe 

video lojrave dhe lojrave kompjuterike; shërbime konsulence për harduer dhe softuer 

kompjuterik; programim kompjuterik; dizajnim të bazave të të dhënave kompjuterike; 
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ruajtje të të dhënave elektronike; shërbime të punëve kompjuterike në re; dhënie me qira të 

harduerit, softuerit kompjuterik dhe pajisjeve periferike; ofrime online të softuerit të 

pashkarkueshëm; shërbime konsulence për zhvillime të sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; konsulencë lidhur me sigurinë kompjuterike dhe sigurinë e të 

dhënave; shërbime të kriptimit të të dhënave; ofrime online të informatave për harduer dhe 

softuer kompjuterik; mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të harduerit kompjuterik, 

softuerit, pajisjeve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të përkrahjes teknike, 

diagnostifikime dhe zgjidhje të problemeve për probleme të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbime të asistencës kompjuterike; shërbime të krijimit, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes së uebsajteve; shërbime hosting për uebsajte; ofrime të makinave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit elektronik; 

krijime të indeksimeve të informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme 

në internet dhe rrjete tjera të komunikimit elektronik; shërbime të kartografisë dhe 

hartëzimit; ofrime të një portali të internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe 

shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe dokumente tjera; ofrime të një portali të 

internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe shkarkojnë libra elektronik, 

publikime, dhe dokumente tjera; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të 

dizajneve industriale; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime të konsulencës, informatave dhe këshillimit 

lidhur me të lartpërmendura.”   

 

 

 

(111)  29692 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/774 

(591)  E zezë, e gjlebër 

(300)  757067  03/12/2020  CH 

(732)  UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES  DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, Domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba; këpucë dhe mbathje; mbulesa për kokë; këmisha; pëlhura (veshje) të 

thurura; pullovera; pullover pa mëngë; bluza; jelekë; tunikë; fanellë pa mëngë, fustane; 

funde; ndërresa të brendeshme; kostume banjoje; rroba të banjos; pantolla të shkurtra; 

pantolla; xhemper; kapotë; kapelë me streh; kapele; breza për veshje; shall (pelerine); shall; 

kapelë me strehë; xhup; tuta sportive; xhaketa, xhaketa sportive, xhaketa stadiumi (shaslla); 

xhaketa; veshje të papërshkueshme nga uji; pallto; uniforma; kravatë; fasha; rripa për dorë; 

shirita për kokë; dorëza; përparëse; gjoks përparëseje, jo pikëla-pikëla; pixhamë; rroba loje 

për foshnje dhe fëmijë; çorape dhe çorape në form rrjete; veshje të brendeshme me llastika; 
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rripa; varëse dhe mbajtëse; sandale, sandale me rripa; këpucë atletike, d.m.th. këpucë për 

ecje në natyrë, këpucë për shëtitje, këpucë basketbolli, këpucë për stërvitje, këpucë 

çiklizmi, këpucë sportive të brendshme, këpucë për vrapim dhe fushë vrapimi, rrokullisje, 

këpucë futbolli (të brendshme dhe të jashtme), çizme futbolli, këpucë kanavacë, këpucë për 

tenis, këpucë sportive urbane, këpucë për lundrim, këpucë aerobike; veshje sportive, pra 

pjesët e sipërme të rrobave, kostume për vrapim, veshje sportive të thurura, pantolla 

sportive të rastit, këmisha me mëngë, bluza, pantolla, këmisha në stilin e futbollit, këmisha 

në stilin ragbi, çorape, rroba të banjos, triko dhe ngrohës të këmbëve, tuta sportive, të 

brendshmet funksionale,  sytjena , geta, kostume për borë, xhaketa për borë, pantolla për 

bore.   

28   Lojëra dhe lodra; lojëra me monedha për sallat e lojërave (lojëra Arcade); topa sportiv;  

topa për lojëra; lojëra tavoline; tavolina për futboll në tryezë; kukulla dhe lodra prej 

pelushi; automjete (lodra); enigma; balona; lodra për fryrje; luajtja me disqe (pogs); letra 

për lojë; konfeti; artikuj për sport dhe gjimnastikë; pajisje futbolli, përkatësisht topa të 

futbollit, dorëza, cilindra për gjunjë, bërryl dhe shpatulla, mbrojtëse; golat e futbollit; çanta 

dhe enët sportive (të përshtatura për objekte) për të mbajtur artikuj sportivë; kapela (lodra) 

për festime; lojëra elektronike përveç përdorimit vetëm me një pajisje televizive; dorëza 

prej gome ose shkumë (lodra); robotë për argëtim; pajisje për gjimnastikë; qiftet; patina për 

rrota; skuterë (lodra); skateboard ( drras e vogel me rrota); karta gërvishtëse; lojëra të vogla 

elektronike të destinuara për përdorim me televizor; aparate për video lojëra; gamepadet 

(xhestika); gamepadet (xhestika) e aktivizuara me dorë ose me zë, timonët për video lojëra 

dhe dyshekët e vallëzimit për video lojëra; lojëra elektronike me ekran kristal të lëngët; 

konzolla të lojërave; lodra për kafshë shtëpiake.    

41   Edukim; trajnim; argëtim; veprimtari me llotari dhe gara; shërbimet e basteve dhe 

lojërave të lidhura me sportin; shërbime mikpritëse (sport, argëtim); shërbimet e mikpritjes, 

përkatësisht shërbimet e mikpritjes të klientit (shërbime argëtuese), përfshirë sigurimin e 

biletave të pranimit për ngjarje sportive ose argëtuese; lëshimi i biletave, përfshirë në një 

rrjet global kompjuterik (internet), për ngjarje sportive, argëtuese, kulturore dhe arsimore; 

shërbime të agjencisë të biletave sportive; sigurimi i informatave në internet në fushat e 

sportit dhe ngjarjeve sportive nga një bazë të dhënash kompjuterike ose internet; shërbime 

argëtimi në lidhje me ngjarjet sportive; veprimtari sportive dhe kulturore; organizimi i 

ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i garave sportive; organizimi i 

ngjarjeve në fushën e futbollit; funksionimi i mjediseve sportive; shërbime argëtuese në 

park; shërbime të klubit shëndetësor dhe palestër; marrja me qira e video dhe sistemeve 

audio-vizuale; marrja me qira e produkteve interaktive edukative dhe rekreative, e disqeve 

interaktive edukative dhe rekreative në fushën e sporteve, e CD-ROM-eve dhe lojërave 

kompjuterike; prodhimi i disqeve kompakte interaktive dhe i CD-ROM-eve [produksion i 

filmit dhe / ose i muzikës]; mbulimi televiziv dhe radio ngjarjeve sportive; shërbime të 

produksionit për radio programe dhe televizive dhe  video kasetat; shpërndarje e 

njëkohshme e incizimeve filmike dhe atyre me zë dhe video incizimeve; shërbime dhe 

informata për rezervimin e biletave për argëtim, ngjarjet sportive dhe kulturore; shërbime të 

kampeve sportive; koha gjatë ngjarjeve sportive; organizimi i konkurseve të bukurisë; 

argëtim interaktiv; shërbimet e basteve dhe lojërave në internet ose në ndonjë rrjet të 

komunikimit elektronik wireless; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lotari; informata në 

fushën e argëtimit (përfshirë në fushën e sportit), të siguruar në internet nga një bazë të 

dhënash kompjuterike ose përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik 
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wireless; shërbime elektronike të lojërave të transmetuara përmes internetit ose në telefonat 

celular; botimi i librave; botimi on-line i librave dhe gazetave elektronike; shërbimet e 

audio dhe video incizimit; prodhimi i karikaturave të animuara për filma, prodhimi i 

karikaturave të animuara për televizione; marrja me qira e incizimeve të zërit dhe imazhit 

për argëtim; informata në fushën e arsimit të siguruar në internet nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti komunikimi elektronik 

wireless; shërbime të përkthimit; shërbime të fotografisë; marrja me qira e stadiumeve të 

futbollit; programimit dhe / ose marrjen me qira të incizimeve filmike dhe atyre me zë dhe 

të video incizimeve; sigurimi i informatave statistikore dhe informatave të tjera për lojërat 

sportive, programet radio-televizive.    

 

 

 

(111)  29693 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/775 

(591)  E bardhë, e zezë, e gjelbër, portokalli  

(732)  Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike; ujë mineral dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; ujë; 

pije të gazuara me aromë; pije freskuese me aromë frutash; limonata; lëngje të gazuar; pije 

freskuese; shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  29690 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/776 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SPEERSTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  29691 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/777 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VODELPA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29689 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/778 

(591)  E verdhë, e bardhë, e zezë, e gjelbër 

(732)  Terme di Crodo Srl Via Roberto 

Bracco 6 20159 Milano, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike; ujë mineral dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; ujë; 

pije të gazuara me aromë; pije freskuese me aromë frutash; limonata; lëngje të gazuar; pije 

freskuese; shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  29297 

(151)  17/08/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/781 

(591)  E Gjelbërt, e Verdhë, e Bardhë 

(732)  Kralini Group Sh.P.K Rr. Hoxhë 

Kadri Prishtina pn, 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

 

(540)   
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(511) 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked 

fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other 

milk products; oils and fats for food.   

30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour 

and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 

cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 

seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen 

water).   

31   Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; 

raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural 

plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and 

beverages for animals; malt.   

 

 

 

(111)  29630 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/782 

(732)  Inver S.p.A. Via Di Corticella, 205 

40128 Bologna, Italy, IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorura në industri, rrëshira të papërpunuara artificiale dhe 

sintetike.    

2    Lyrësues bazë, veshje pluhuri, hollues për bojra; smalt (veshje), smalt (llaqe), bojra 

smalt, stuko; ngjyra, verniqe, llaqe; mbrojtes kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të 

drurit; ngjyrues; mordantë (fiksues); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë të 

folive dhe pluhurit për piktorët dhe dekoruesit.    

 

 

 

(111)  29631 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/783 

(732)  Inver S.p.A. Via Di Corticella, 205 

40128 Bologna, Italy, IT 

(540)  INVER 
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 1   Kimikate të përdorura në industri, rrëshira të papërpunuara artificiale dhe 

sintetike.    

2   Lyrësues bazë, veshje pluhuri, hollues për bojra; smalt (veshje), smalt (llaqe), bojra 

smalt, stuko; ngjyra, verniqe, llaqe; mbrojtes kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të 

drurit; ngjyrues; mordantë (fiksues); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë të 

folive dhe pluhurit për piktorët dhe dekoruesit.    

 

 

 

(111)  29632 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/784 

(732)  SWIMC LLC 101 W. Prospect 

Avenue Cleveland, Ohio 44115, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  SYNTHA PULVIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Veshje mbrojtëse arkitekturale (ndërtimtari).   

 

 

 

(111)  29622 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/785 

(591)  BARDHË DHE BLU. 

(732)  ROAL FOOD SHPK Vaqarr, PRUSH, 

Numer Pasurie 35/8, Zone Kadastrale 3064, 

Vol.. 5, fq. 24, Prush, Tirane, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, produktet e tij (xhelatinë mishi, mish i konservuar, ekstrakte të mishit), 

koncentrate, supa gjysëm të gatshme, qumësht, bulmet, djathra të të gjitha llojeve; qumësht 

dhe produkte qumështi; kos, djathë; gjalpë, vezë; fruta të thata, fruta të kristalizuara / fruta 

të ngrira; fruta të konservuara, të thara e të gatuara dhe perime;mish; peshk, shpendë 

shtëpiake dhe mish gjahu (i gatshëm); koncentrate mishi; xhelatina (pelte), marmalata; 

vajra të ngrënshëm (ushqimore) dhe yndyrna.   

30   Salcë soje; uthull; salcë ostrike [kondimente]; pastë me fasule soje [kondimente]; 
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preparate për lidhjen e kremit të shllakut; glutamate monosodiumi që përdoren si 

përmirësues të shijes për ushqime; ketchup [salcë]; lloj ushqimi i përbërë nga përzierje 

erëzash të marinuara (chow-chow) [kondimente]; gluten i përgatitur si produkt ushqimor; 

erëza pikante; salcë soje me erëza (Chiyou); supë me erëza që përgatitet dhe shërbehet në 

tenxhere të nxehtë (hot pot); kondimente; salca; erëza; salca [kondimente]; lëng mishi; 

melmesë [kondimente]; kripë për gatim; sheqer i bardhë; sheqer kaf; sheqer i ngurtë i 

kristalizuar; sheqer në formë kubikësh; sheqer; preparate drithërash; oriz; miell i bardhë; 

makarona petë (noodles) të thata; makarona petë (noodles); makarona petë (noodles) të 

gatshme; oriz i gatshëm; ushqime të paketuara në kuti për vaktin e drekës (boxed lunches); 

ushqime që konsumohen midis vakteve (snack food) me bazë drithërash; ushqime që 

konsumohen midis vakteve (snack food) me bazë orizi; mjalt; niseshte për ushqime; pije 

me bazë çaji; bukë; maja; preparate aromatizuese për ushqime, përveçse vajra esenciale; 

preparate për zbutjen e mishit për qëllime shtëpiake; karamele; aromatizues për kafe; çaj; 

akuj të ngrënshëm.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyre, sherbime 

shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nëpërmjet faqeve të internetit dhe programeve 

televizive të produkteve në fushen kozmetike; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; marketing;demonstrim i mallrave, sherbime publiciteti, 

sherbime marketingu, sherbime te shitjes se bashku me pakice dhe shumice te prodhimeve 

kozmetike dhe te parfumerise;sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; reklamë/publicitet, drejtim i sipërmarrjeve tregtare, administrim 

tregtar, manaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

të mallrave, mbledhje e produkteve ushqimore dhe e mallrave të tjera të konsumit në një 

mjedis të përbashkët me qëllim për t'u mundësuar konsumatorëve që t'i blejnë.   

 

 

 

(111)  29639 

(151)  22/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/786 

(732)  CUPIGANO VENTURES LTD 69 

Wilson Street, London, UK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  HAJDE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik; softuer i shkarkueshëm, jo i shkarkueshëm, interaktiv dhe 

softuer i rrjetëzuar, skedarët dhe aplikacione për kompjuterë, kompjutera dore me shumë 

funksione, organizator personal elektronik, lexues, kompjutera tablet, audio lojtarë 

personalë, pajisje personale elektronike argëtimi, konsola lojërash dhe telefona celularë; 

bartës të të dhënave magnetike, CD audio; kompakt disk, DVD dhe mediume të tjera 

dixhitale që mbartin informata, përfshirë me regjistrime; softuer i aplikueshëm i cili mund 

të shkarkohet; video lojëra të shkarkueshme; kupona dhe vauçerë elektronikë të 

shkarkueshëm; karta të koduara të besnikërisë; softuer interaktiv dhe rrjetëzuar; animacione 

dixhitale të shkarkueshme dhe imazhe lëvizëse; imazhe dixhitale të shkarkueshme; media 

digjitale të shkarkueshme dhe skedarët kompjuterikë që janë mesazh me tekst, video 
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mesazhe, mesazhe muzikore dhe mesazhe multimediale; media arsimore dixhitale të 

shkarkueshme; publikime elektronike dhe publikime elektronike të shkarkueshme; menuy 

të shkarkueshme; podcasts (audio blog); program kompjuterik i shkarkueshëm për 

modifikimin e pamjes dhe duke mundësuar e transmetimit të imazheve, përmbajtje video 

dhe audio-vizuale; softuer kompjuterik për mbledhjen, redaktimin, organizimin, 

modifikimin, transmetimin, ruajtjen dhe ndarjen e të dhënave dhe informacionit; softuer 

kompjuterik për përdorim si ndërfaqe programuese e aplikacionit (API); softuer 

kompjuterik në natyrën e një ndërfaqe programimi të aplikacionit (API) i cili lehtëson 

shërbimet në internet për rrjetet sociale, ndërtimi i aplikacioneve të rrjeteve sociale dhe për 

lejimin e marrjes së të dhënave, ngarkimin, shkarkimin, hyrjen dhe menaxhimin; softuer 

kompjuterik për të mundësuar ngarkimin, shkarkimin, hyrjen, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogun, rrjehën, lidhjen, ndarjen ose ndryshe furnizimin të mediave elektronike 

ose informacionit përmes kompjuterit dhe rrjeteve të komunikimit   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë; përpunimi i urdhrave të blerjes; shërbimet 

e kartelës së besnikërisë dhe besnikërisë së klientit; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit 

dhe ndërmjetësimit (brokerit) për sigurimin e mallrave, shërbimeve, ushqimit, pijeve; 

prezantimet e biznesit; shërbime reklamimi dhe promovimi; shërbime të prokurimit të 

porosive; hulumtimi i konsumatorit; hulumtimi i marketingut; prokurimi i vlerësimeve të 

gjeneruara nga konsumatorët për qëllime të hulumtimit të tregut; menaxhimi dhe ndjekja e 

kartës së kreditit, kartës së debitit, kartës së dhuratës, kartës së parapaguar, kartës së 

pagesës së shtyrë dhe formave të tjera të transaksioneve të pagesës për qëllime biznesi; 

sigurimi i një ueb sistemi të bazuar në internet dhe portaleve online në fushën e tregtisë nga 

konsumatori në biznes; menaxhimi i informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi 

elektronik i informacionit të biznesit, analiza e biznesit, përkatësisht, informacioni dhe 

analiza në lidhje me shitjen e produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve, dhe në lidhje me 

vërtetimin (autenticitetit), përpunimin dhe menaxhimin e pagesave mobile; riparimi i 

raporteve të biznesit; përgatitja e raporteve për të tjerët në lidhje me shitjen e produkteve 

dhe shërbimeve të të tjerëve; menaxhimi i informacionit të biznesit, përkatësisht, raportimi 

elektronik i analizave të biznesit në lidhje me përpunimin, vërtetimin dhe përcjelljen e 

pagesave; përpunimi elektronik i porosive për të tjerët; shërbime të faturimit; karta të 

besnikërisë dhe shërbimet e skemës së besnikërisë; shërbimet e programit të besnikërisë, 

stimulimit dhe bonusit dhe administratës, organizimi, menaxhimi i tyre; shërbime të 

besnikërisë së klientit për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese; shërbimet 

e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; ofrimi i shërbimeve informuese, 

këshilluese dhe konsultuese në lidhje me shërbimet e lartpërmendura.   

39   Shërbime transporti; shërbime të ofrimit, mbledhjes, transportit,përcjelljes dhe 

korierëve; shërbime të korierit për shpërndarjes së ushqimit dhe pijeve, magazinimin, 

grumbullimin, transportimin dhe përcjelljen; shërbime të mbledhjes, transportit, 

shpërndarjes, përcjelljes dhe korierit në lidhje me mallrat, paketat, dhuratat, paketimet, 

dokumentet, postën, dërgesat, korrespondencat, materialet reklamuese; ofrimi i 

informacionit, ofrimi i shërbimeve informuese, këshilluese dhe konsultuese në lidhje me 

shërbimet e lartpërmendura.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

restoranti, kafeneve, barve; shërbimet e klubeve të natës në lidhje me sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; shërbime keteringu (hotelierike); shërbime klubesh për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; shërbime të kontratimit të ushqimit; shërbim i ushqim dhe pije; këshillim për 
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ushqim dhe pije; përgatitja e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti për sigurimin e 

ushqimit të shpejtë; shërbime mere me vete; shërbime të mikpritjes së korporatave në lidhje 

me ushqimin dhe pijet; furnizim bamirës dhe dashamirës i ushqimit dhe pijeve; sigurimi i 

informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, restorantet, baret, supermarketet, furnizuesit e 

ushqimit dhe pijeve; sigurimi i ushqimit dhe pijeve përmes transportit mobil, furgonë 

mobil, kamionë mobil, automjete mobile; shërbime të kamionëve ushqimorë; shërbime 

personale të kuzhinierit; ofrimi i shërbimeve informuese, këshilluese dhe konsultuese në 

lidhje me shërbimet e lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  29764 

(151)  29/09/2022 

(181)  04/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/792 

(732)  WILD Flavors International GmbH 

Neugasse 22 6300 Zug, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SWEET UP 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri dhe shkencë; Preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë; Kimikatet për përdorim në hortikulturë; Kimikate  për përdorim në 

pylltari; Kimikate për qëllime industriale; kompozimet kimike dhe organike për përdorim 

në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; ëmbëlsues artificialë; kimikate për përdorim në 

bujqësi.   

30   Kafe; çaj; kakao; zëvendësuesit e kafesë; Oriz; pasta; makarona (noodles); Tapiokë; 

sago; Miell; përgatitjet e bëra nga drithërat; Bukë; pasta; ëmbëlsira; Çokollatë; Akullore; 

sherbet; Akull (ushqimor -); Sheqer; mjaltë; melasë; ëmbëlsues natyralë; Esencat dhe 

aromatizuesit (përveç vajrave thelbësorë) për industrinë e ushqimit dhe pijeve; Ëmbëlsues 

në formë të lëngjeve, pluhurave, tabletave ose granulave, me agjentë ëmbëlsues të shtuar; 

Maja (tharm) ; pluhur për pjekje; Kripë; erëza; Aromatizues të ushqimit [përveç vajrave 

thelbësorë]; Erëza; Barishta të konservuara; Uthull; Salca; Erëza të thara; Relishes [erëza]; 

Akull [ujë i ngrirë].   

 

 

 

(111)  29882 

(151)  06/10/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/796 

(732)  Bora Creations S.L., 11, Calle 

Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 Andratx, 

Baleares, Spain, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  ÏNAO  
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 3   Kozmetikë; Kozmetikë dekorative; Ngjyrë për qepalla (maskarë); Balsam buzësh 

(jo-mjekësore); Bazat e grimit; baza grimi me ngjyrë (pudra lloje të ndryshme); Emulsione 

fytyre; Serume per qellime kozmetike   

5   Shtesa te ushqimit jo – për qëllime mjeksore; Shtesa dietike me efekt kozmetik; 

preparate te vitaminave   

21   Brusha kozmetike; Brusha dhe sfungjerë (shpuza) për kujdesin e trupit; sfungjerë 

(shpuza) kozmetike; Pajisje për kozmetikë; Krehër Furça flokësh   

 

 

 

(111)  29656 

(151)  22/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/797 

(732)  Unilever IP Holdings B.V. Weena 

455, Rotterdam 3013 AL, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; sapunë për shkëlqimin e tekstileve; përgatitje për pastrim, lustrim, 

preparate pe pastrim dhe gërryese; parfumeri; vajra esencialë; deodorantë dhe antidjersë; 

përgatitje për kujdesin e flokëve; shampo dhe balsam; ngjyrues flokësh; produkte për 

modelimin e flokëve; përgatitje tualeti jo-mjekësore; përgatitje për banjë dhe dush; 

preparate për kujdesin e lëkurës; vajra, kremra dhe locione për lëkurën; preparate për 

rruajtje; përgatitje para rrojes dhe pas rrojës; kolonjë; preparate depiluese; përgatitje për 

rrezitje dielli dhe mbrojtje nga dielli; produkte kozmetike; përgatitje për heqjen e përbërjes 

së kozmetikës; vazelinë; përgatitje për kujdesin e buzëve; pluhur talk; lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; faculeta, jastëkët ose pecetat 

e ngjeshura ose të lagura paraprakisht me pastrime personale ose locione kozmetike; maska 

bukurie, pako për fytyrën; peceta higjenike, faculeta ose pecetave pastruese të lagura ose të 

ngjeshura; pastrues frutash dhe perimesh; detergjentë; preparate dhe substanca, të gjitha për 

përdorim lavanderie; preparate për kondicionimin e rrobave, zbutës; përgatitje për 

zbardhim; preparate për qëllim larje enësh; preparate për heqjen e njollave; përgatitje për 

larjen e rrobave dhe tekstileve me dorë; niseshte rrobash; peceta të pajisura me preparate 

dhe substanca për pastrim dhe lustrim; aromatizues të ajrit; mjete për deodorizimin e ajrit.   

5   Pastrues për duar; preparate farmaceutike; antiseptikë; dezinfektues për qëllime 
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higjienike ose sanitare; pastrues sanitarie për pemë dhe perime; preparate sanitarie për 

përdorim shtëpiak; preparate antibakteriale për përdorim shtëpiak; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve, insekteve dhe kafshëve të dëmshme; fungicide; germicide; 

baktericide; paraziticide; algicide; insekticide; pastrues të barërave të këqija; deodorantë, 

(përveç për përdorim personal); preparate për freskimin e ajrit; ilaçe kundër insekteve; dylli 

dentar; fasha, fllaster, material për veshje; sapun mjekësor; preparate medicinale të lëkurës 

dhe flokëve; përgatitje medicinale për buzët; përgatitjet për trajtimin dhe / ose lehtësimin e 

djegies nga dielli; vazelinë për qëllime mjekësore; substanca dietike për përdorim 

mjekësor; përgatitje bimore për qëllime mjekësore; suplemente bimore dhe ekstrakte 

bimore; pije bimore medicinale; vitamina, minerale, shtesa ushqimore.   

 

 

 

(111)  29660 

(151)  22/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/798 

(732)  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)  Onceair 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutik.   

 

 

 

(111)  29661 

(151)  22/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/799 

(732)  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)  Apranax 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutik.   
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(111)  29663 

(151)  23/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/800 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Epixx 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutik.   

 

 

 

(111)  29801 

(151)  29/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/802 

(300)  90/641,011  13/04/2021  US 

(732)  Ecolab USA Inc 1 Ecolab Place 

Saint Paul, Minnesota 55102, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  BIOQUELL QUBE 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dezinfektuese; aparate për dekontaminim; sterilizues; aparate dhe 

instrumente sterilizimi, dhe pjesët dhe pajisjet përkatëse të tyre.    

 

 

 

(111)  29911 

(151)  14/10/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/803 

(591)  E gjelbërt, e gjelbërt e errët, e verdhë 

dhe e verdhë e errët 

(732)  Doleo Group SH.P.K. Trudë, Rruga 

Beteja e Llapashticës, pn, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra, 

fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame 

të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta 

të thara, mish i fruteve të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

35   Reklama, promovime të shitjeve; reklamime; marketing direkt; hulumtime tregu; 

menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; shërbime marketingu, shitje me 

shumice dhe me pakicë e frutave të thara dhe produkteve tjera ushqimore.   

 

 

 

(111)  29909 

(151)  14/10/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/804 

(591)  E bardhë, ari dhe e zezë 

(732)  AL ATHEED GENERAL TRADING 

L.L.C P.O. BOX 171787, DEIRA, AL-

RASS, DUBAI, UNITED ARAB 

EMIRATES, AE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyrna të ngrënshme.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapiokë dhe sago; përgatitjet e miellit të bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj te ngrënshëm; mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca (shtesa ushqimore për shije); erëza; akulli   

32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjetike.   

 

 

 

(111)  29555 

(151)  16/09/2022 

(181)  07/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/805 

(732)  J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

(540)   
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Islands, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjetike.   

 

 

 

(111)  29800 

(151)  29/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/809 

(591)  E kaltër, e hirtë, e kuqe, e verdhë dhe e 

bardhë. E kaltër- Shkronja “G” dhe 

“GROUPAUTO”. E verdhë- hijezimi tek 

shkronja G. E hirtë- prapavija e anës së 

majtë. E kuqe- prapavija e anës së djathtë; e 

bardhë- “G-TRUCK” dhe logo e kamionit. 

(732)  GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 
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përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 
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lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje”.   

37   “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.   

39   “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.   

 

 

 

(111)  29798 

(151)  29/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/810 

(732)  GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 
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automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje”   

37   “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”. 
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39   “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.   

 

 

 

(111)  29803 

(151)  29/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/811 

(591)  E  kaltër: Shkronja G dhe 

GROUPAUTO. 

E verdhë: Shkronja G e stilizuar. 

(732)  GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 
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palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 

aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje.   

37   “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.   

39   “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.   
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(111)  29804 

(151)  29/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/812 

(591)  E kaltër, e hirtë, e verdhë.E  kaltër: 

Shkronja G dhe dizajni “GROUPAUTO” dhe 

“GARAGE + prapavija e panelit në të 

djathtë. E bardhë: Dizajni “EURO” + baneri 

me yje;  E verdhë: Pjesa e vijëzuar tek 

shkronja “G”. E hirtë: Prapavija tek pjesa e 

majtë. 

(732)  GROUPAUTO INTERNATIONAL 

147 avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, France, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Reklamim, menaxhim biznesi, këshillim biznesi, informacion ose pyetje, dhe 

posaçërisht këshillim mbi organizimin dhe menaxhimin e biznesit, konsulencë për 

menaxhim biznesi, analiza të çmimit të kostos, shërbime këshillimi për menaxhim biznesi, 

studim tregu, hulumtim biznesi, hulumtim tregu, parashikime ekonomike, marrëdhënie me 

publikun, hulumtime për qëllime biznesi, studime marketingu, këshillime dhe studime 

biznesi për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e rrjeteve tregtare dhe shenjave, këshilla 

tregtare për përcaktimin e politikës së rrjetit tregtar në lidhje me zgjedhjen e furnizuesve, 

furnizimin, logjistikën dhe shpërndarjen, studimet për partneritet biznesi me të tjerët, 

rekrutim; shitje, shitje me pakicë, shitje me shumicë, shitje në internet dhe shitje me porosi 

të pjesëve të këmbimit për makina dhe kamionë, vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë, 

produkte për thithjen e naftës, karburante (përfshirë benzinë për motorë) dhe ndriçues, 

qirinj, fitila, duke përfshirë jo - aditivë kimikë për lëndët djegëse, lëndë djegëse që 

përmbajnë alkool, benzinë, benzinë, benzol, produkte për pluhurosje, sisteme turbo 

injeksioni, motorë nafte dhe sisteme injeksioni të motorit benzinë, radiatorë, kushineta, 

valvula, vinça, presa hidraulike, bateri, zhurma, alarme , hidrometra, bateri, shtypës, aparate 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti kryqëzimi, mbyllje për altoparlantë, 

priza treguese presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, çelësa, 

njehsorë, përçues elektrik, konektorë, aparate elektrike të kontrollit, kontrollues të 

shpejtësisë për automjete, aparate diagnostikuese, dinamometra, regjistrues kilometrash për 

automjete, shenja, pajisje ekuilibruese, aparate për fikje zjarri, siguresa, këllëqe për kabllo 

elektrik, njehsorë gazi, altoparlantë, tregues elektrik, matës, bateri, sportele revolucionare, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, aparate për karikimin e pajisjeve elektrike, 

kontrollues, brava elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, 

testues, peshore për bojë, aparate të palëvizshme të shpërndarjes së yndyrës, aparate të 

palëvizshme ose të lëvizshme të shpërndarjes së vajit, aparate për rigjenerimin e vajit , 

akumulatorët, analizuesit e gazit, PLC-të për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të 

automjetit, stolat e provës, bateritë dhe ngarkuesit e baterive, akumulatorët e nxehtësisë, 
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aparatet e acetilenit, pajisjet për ftohjen dhe kondicionimin e ajrit në automjete, filtrat e 

ajrit, llambat, anti-mjegulla, anti -blare, pajisje antifriz, drita automobilistike, fenerë, kapak 

radiatori, instalime ngrohëse për automjete, automjete kondicionimi i ajrit, shkrirësit, 

pajisjet e ndriçimit për automjete, radiatorët elektrikë, llambat reflektorë, ngrohësit, 

sistemet e kondicionimit të ajrit, automjetet, aparatet për lëvizje nga toka, të gjithë 

aksesorët dhe pjesët rezervë të automjeteve, përkatësisht amortizuesit e shok (burimet), 

amortizuesit, anti - rrëshqitje, mjete kundër shkëlqimit të dritës, pajisje kundër vjedhjes, 

mbështetëset e kokës, boshte transmetimi, goditje rimorkio, kapuçë, trupa për automjete, 

zinxhirë, shasi, parakolp, roleta, alarme, valvola për goma, shkelje për goma qe rimbushen, 

shufra rrotullimi, karrocë rrota, trupa kamioni, kuti ingranazhesh, priza për rezervuarë, 

xhama të përparmë, kapakë për automjete, ingranazhe, rripa sigurie, tuba, shina, qarqe 

hidraulike, konvertues çift rrotullues, tregues të drejtimit, motorë elektrikë, tufë, 

ingranazhe, kapakë shpërndarës, goma, makina ekuilibruese rrotash, boshte, kushineta 

boshti, fshirëse xhami, rreshtime frenash, këpucë frenash, segmente frenash, frena, shirita 

për shpërndarës të rrotave, mbulesa, bordura rrotash, borde drejtimi, xhama dielli, 

mekanizmat e shtytjes, rimorkiot, tanket, pasqyrat e pasme, rrotat, trenat e makinave, 

transmisionet, turbinat, peshat e ekuilibrit për rrota, dyer, sedilje, rrota drejtuese, dritare, 

alarme, alternatorë, karburatorë, kompresorë ajri, kondensatorë, kushineta,  koka te 

cilindrave , ciklet, spoilerët, pajisjet e motorit, pompat e ajrit për automjete, kamionë, 

ashensorë, tavane kunder diellit, sisteme injeksion turbo, startera, sisteme të injektimit të 

karburantit për motorët me naftë dhe motorët me benzinë, radiatorë, kushineta, valvola, 

çikrik, presa hidraulike, bateri, gumëzhitës , alarme, alkoolometra, bateri, shtypës, pajisje 

elektrike për saldim, fenerë, mbështjellje elektrike, kuti lidhëse, kuti altoparlantësh, tregues 

presioni për valvola, sinjale mjegulle, kabllo, siguresa, ndezës, ndërprerës, matës, 

konduktor elektrik, konektorët, aparatet e kontrollit elektrik, kontrolluesit e shpejtësisë për 

automjete, aparatet diagnostikuese, dinamometrat, regjistruesit e kilometrave për automjete, 

shenjat, pajisjet e ekuilibrimit, aparatet për fikjen e zjarrit, siguresat, këllëfët për kabllot 

elektrike, matësit e gazit, altoparlantët, treguesit elektrik, matësit, bateritë, takometra, 

trekëndësha paralajmërues, radarë, radio, ngarkues për pajisje elektrike, kontrollues, brava 

elektrike, produkte sinjalizimi, pajisje paralajmëruese kundër vjedhjes, testues, peshore për 

bojë, artikuj të pajisjeve lëvizëse të shpërndarjes së yndyrës, artikuj të pajisjeve të 

lëvizshme të shpërndarjes së vajit, pajisje rigjenerimi të vajit, akumulatorë, analizues gazi, 

PLC për testimin dhe mirëmbajtjen e funksioneve të një automjeti, stola provë, bateri dhe 

ngarkues baterie, nyje.   

37   “Shërbime ndërtimi; riparimi i automjeteve motorike dhe i pjesëve të këmbimit dhe 

aksesorëve për automjete motorike; instalimi i pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve për 

automjete motorike; ritrajtimi ose vullkanizimi i gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja dhe 

riparimi i automjeteve, marrja me qira e mjeteve”.   

39   “Shërbime për ndihmë kur prishen automjetet, magazinimin, marrjen me qira të rafteve 

të çatisë së automjeteve, marrjen me qira të automjeteve, tërheqjen; marrja me qira e 

automjeteve”.   
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(111)  29806 

(151)  29/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/813 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  BIAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”   

 

 

 

(111)  29812 

(151)  30/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/814 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DIACOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”   

 

 

 

(111)  29813 

(151)  30/09/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/816 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

(540)  FOLIFER 
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Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

 

   

 

 

 

(111)  29839 

(151)  05/10/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/817 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MIGRETIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

 

   

 

 

 

(111)  29843 

(151)  05/10/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/818 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

(540)  MISOFAR 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”  

 

 

 

(111)  29842 

(151)  05/10/2022 

(181)  08/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/819 

(732)  BIAL - Portela & CA, S.A. À Ava. da 

Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 

Mamede do Coronado, Portugal, PT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VICOMBIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor apo 

veterinar, ushqim për foshnje; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.” 

   

 

 

(111)  29918 

(151)  14/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/821 

(591)  Bardh  dhe zi 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;Gomat e biçikletave;Mbështetëse për goma 

pneumatike;Mbulesa të gomave;Gomat e motoçikletave;Copëza ngjitëse prej gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;Tubat e brendshëm për biçikleta;Tubat e brendshëm për 
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motoçikleta;Tubat e brendshëm për goma pneumatike;Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve;Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve;Rrjeta të bagazheve për 

automjete;Gomat pneumatike;Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm;Bandash për rrotat 

e automjeteve;Mbulesat e shalës për biçikleta;Mbulesat e shalës për motoçikleta;Rripat e 

sigurisë për ulëset e automjeteve;Segmentet e frenave për automjete;Amortizatorët për 

automjete;Mbajtësit e skive për automjete;Kamë (gozhda) për goma;Kopsa për 

goma;Gomat për rrotat e automjeteve;Gomat, të ngurta, për rrota të automjeteve;Rripat për 

rimbushjen e gomave;Rripa për automjete [rripat e rulave];Rripat për automjete [tipi i 

traktorit]; Gomat pa tuba për biçikleta;Gomat pa tuba për motoçikleta;Valvolat për gomat e 

automjeteve;Gomat e timonit të automjetit.   

 

 

 

(111)  30058 

(151)  08/12/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/822 

(732)  SATA SOUJI SHOUTEN LTD. 4910, 

Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-shi,  

Kagoshima 891-0704, Japan, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  GINHEART 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Awamori [shpirtrat e orizit të destiluar]; sake zëvendësues (pije alkoolike e me 

përbërje nga orizi); Liker i bardhë japonez [shochu]; Pijet alkoolike të përziera me bazë 

orizi të ëmbël japonez [shiro-zake]; sake; naoshi [pije alkoolike japoneze]; Pijet alkoolike 

të përziera me bazë shochu [mirin]; liker; pije alkoolike nga frutat; Pije japoneze me bazë 

shochu [chuhai]; pije alkoolike jo të ëmbla, të destiluara; likerë; xhin; alkool; Likerë kinez 

në përgjithësi; liker me ngjyrë; Likerë japoneze në përgjithësi; alkool me ngjyrë, me 

përbërje nga bimët; pije të destiluara.   

 

 

 

(111)  29881 

(151)  06/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/823 

(591)  E zezë, e bardhë dhe hiri 

(300)  082896  12/03/2021  JM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(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) 5   Vaksinat për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  29940 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/824 

(591)  Bardhë, kaltër, verdhë, gjelbër, zeze, 

ari, dhe roze 

(732)  “Barbos” LTD Chetumal Street 

no.3301 Belize City-Beliza , BZ 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.    

 

 

 

(111)  29941 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/825 

(732)  “Barbos” LTD Chetumal Street 

no.3301 Belize City-Beliza , BZ 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  BARBOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.    

 

 

 

(111)  29942 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/826 

(540)   
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(591)   E zeze,  

(732)  “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  29943 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/827 

(732)  “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  Sol Sunflower oil-Vaj Luledielli 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

 

 

 

(111)  29944 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/828 

(591)  Kaltër e mbyllur 

(732)  “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(540)  
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(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  29945 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/829 

(732)  “Meridian Corporation” SH.P.K. 

Bulevardi Bill Clinton, P.n., Zona 

Industriale, Prishtinë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  Dolce Classic Sugar-Sheqer Klasik 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  29946 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/830 

(732)  “Star Brands Company” SH.P.K. 

Rruga Lidhja e Pejës, P.n. Prishtinë/Kosovë, 

KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

(540)  Star Brands Company 
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Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   

 

 

 

(111)  29947 

(151)  21/10/2022 

(181)  09/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/831 

(591)  Bardhë, zeze dhe vjollce 

(732)  “Star Brands Company” SH.P.K. 

Rruga Lidhja e Pejës, P.n. Prishtinë/Kosovë, 

KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30    Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   
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(111)  29662 

(151)  23/09/2022 

(181)  10/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/834 

(732)  International Foodstuffs Co. L.L.C.  

Post Box No 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates (AE), AE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Allegro  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   vajra ushqimor, yndyrna të ngrënshëm, margarinë, gjalpë, supë (përgatitje për 

supë perimesh; përgatitje për të bërë supë), produkte qumështi, shake qumështi, mish, 

peshk, shpendë dhe lojë, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe të 

gatuara, krem pana , xhelatinë, reçel, komposto, vezë, (fjolla patatesh; patate të skuqura me 

pak yndyrë;  qofte patatesh), qips patate dhe patate të skuqura, (thjerrëzat e ruajtura), fasule 

të ruajtura, bizele të ruajtura kërpudha te ruajtura, kikirikë ruajtur të gjitha llojet e farërave 

të përpunuara.   

30   Pasta, Makarona, Nudles, Nudles të shpejta, shpageta, oriz i zgjatur, majë, pluhur per 

pjekje, salca sallate; Majonezë; Uthull; Keqap dhe Salcat (erëza); brum i ngrirë; parata të 

ngrira; akullore; ëmbëlsira frutash të ngrira; ëmbëlsira akulli; bukë; pasta; shurup i trashë; 

kripë; mustardë; miell i bërë nga drithërat; erëza. Pije ushqimore (me bazë drithëra dhe 

bimor);  sos i rodhuar nga  mishi i zier (Gravies); Çaj bimor; mjaltë   

 

 

 

(111)  29633 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/835 

(591)  E kaltert, e bardhe, e zezë dhe ngjyre 

hirri.  

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk  Rruga Nacionale, Metalurgji, 

Nr. i pasurisë 986, Elbasan Shqiperi, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  REGINA  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare;duhan;puro;paketa cigaresh;kuti cigaresh;kuti duhani;qese duhani;çibuk 

per duhan.   
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(111)  29640 

(151)  22/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/836 

(591)  E kuqe, e bardhe, e zezë, arri, dhe 

ngjyre hirri.  

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADE Shpk  Rruga Nacionale, Metalurgji, 

Nr. i pasurisë 986, Elbasan Shqiperi, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare;duhan;puro;paketa cigaresh;kuti cigaresh;kuti duhani;qese duhani;çibuk 

per duhan.   

 

 

 

(111)  29751 

(151)  28/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/837 

(732)  DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L. Of 

VIA PROVINCIALE SALICE-VEGLIE 1 

73015 SALICE SALENTINO (LE) - , IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RIVEDIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Llake; Bojëra alumini; Preparate kundër ndryshkut; Bojëra kundër baktereve; 

Zbardhues [ngjyruesit ose bojëra]; Pastruesit Zbardhues; Ngjyrues; Prezervativët e drurit; 

Hollues për bojëra; Hollues për bojëra; Fiksues [llake]; Suvatues  me gëlqere; Prezervativët 

e drurit; Njolla druri; Bojë druri; Preparate mbrojtëse për metalet; Mordantë; Ngjyruesit e zi 

[ngjyruesit ose bojëra]; Pigmente; Smalt për pikturë; Bojëra dhe pastruesit; Hollues për 

bojëra; Agjentë lidhës për bojëra; Preparate kundër ndryshkut [për konservim]; Veshje 

(mbuluesit); Smalt [llake]; Shpërndarës ( baza për përgatitjen ngjyrosjes); Dheu siena; 

Ngjyra për dru.   
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(111)  29781 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/838 

(591)  Kaltër, gjelbër, portokalli, e verdhë, e 

zezë 

(300)  3020201179274  11/12/2020  DE 

(732)  Green for Growth Fund, Southeast 

Europe S.A., SICAV-SIF 14, Boulevard 

Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg, LU 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   materiali i shtypur; revista; botime periodike; botime të shtypura; materiale 

edukative dhe mësimore, përveç aparateve; artikuj shkrimi   

36   Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të paluajtshme; sherbimet e 

investimeve dhe financimit; ngritja e financave; financimi, sigurimi dhe rregullimi i 

kredive; shërbimet e nënshkrimit; sherbimet e investimeve financiare dhe të menaxhimit 

financiar; shërbime të garancisë; shërbime të financave të korporatave; shërbimet e 

planifikimit financiar dhe të investimeve; shërbime këshillimi, konsulence, informacioni, 

ndihme, analize dhe vlerësimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; vlerësimi financiar; 

investimet e fondeve.   

41   Edukimi dhe udhëzimi; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; organizimi dhe mbajtja 

e kongreseve, konferencave, simpoziumeve, konventave, seminareve, kurseve të trajnimit, 

ngjarjeve edukative, punëtorive; organizimi dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime 

argëtuese, kulturore ose arsimore; publikimi i librave të shtypur dhe elektronikë, revistave, 

revistave periodike dhe literaturës udhëzuese; shërbime botuese.   

 

 

 

(111)  29783 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/839 

(591)  Hiri, hiri e mbyllët, gjelbër, gjelbër e 

lehtë, kaltbër dhe kaltër embyllët 

(300)  3020201179290  11/12/2020  DE 

(732)  The European Fund for Southeast 

Europe S.A., SICAV-SIF 31, Z.A. 

Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxembourg, 

LU 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Materiali i shtypur; revista; botime periodike; botime të shtypura; materiale 
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edukative dhe mësimore, përveç aparateve; artikuj shkrimi   

36   Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të paluajtshme; sherbimet e 

investimeve dhe financimit; ngritja e financave; financimi, sigurimi dhe rregullimi i 

kredive; shërbimet e nënshkrimit; sherbimet e investimeve financiare dhe të menaxhimit 

financiar; shërbime të garancisë; shërbime të financave të korporatave; shërbimet e 

planifikimit financiar dhe të investimeve; shërbime këshillimi, konsulence, informacioni, 

ndihme, analize dhe vlerësimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; vlerësimi financiar; 

investimet e fondeve.   

41   Edukimi dhe udhëzimi; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; organizimi dhe mbajtja 

e kongreseve, konferencave, simpoziumeve, konventave, seminareve, kurseve të trajnimit, 

ngjarjeve edukative, punëtorive; organizimi dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime 

argëtuese, kulturore ose arsimore; publikimi i librave të shtypur dhe elektronikë, revistave, 

revistave periodike dhe literaturës udhëzuese; shërbime botuese.   

 

 

 

(111)  29869 

(151)  06/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/840 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234767  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29868 

(151)  06/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/841 

(591)  Bardh, zi 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   
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(111)  29867 

(151)  06/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/843 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234770  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29827 

(151)  30/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/844 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234771  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29825 

(151)  30/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/845 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234772  22/12/2020  KR 

(540)  
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(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29822 

(151)  30/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/846 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29926 

(151)  14/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/847 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234774  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

(540)  
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(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29818 

(151)  30/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/848 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234775  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29816 

(151)  30/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/849 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234758  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   
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(111)  29807 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/850 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234759  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29799 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/851 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234760  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29793 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/852 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234761  20/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(540)   
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(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike. 

   

 

 

 

(111)  29789 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/853 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234762  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike. 

    

 

 

(111)  29787 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/854 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234763  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29786 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/855 

(591)  Bardh dhe zi 

(300)  40-2020-0234764  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29924 

(151)  14/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/856 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29925 

(151)  14/10/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/857 

(591)  Bardh dhe zi 

(540)   
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(300)  40-2020-0234766  22/12/2020  KR 

(732)  Kia Corporation 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

 
 

 

(511) 12   Automobilat; vetura sportive; furgona [automjte]; kamiona; autobusë me motor; 

vetura elektike.   

 

 

 

(111)  29784 

(151)  29/09/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/858 

(732)  KAM DOO ul. Industriska BB 

1000 Skopje, MK  

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Çmime të ulëta çdo ditë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; analiza e 

çmimit të kostos; hulumtim biznesi; shpërndarja e mostrave; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime eksport-importi dhe 

shërbime me shumicë dhe pakicë me: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe 

sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; akuj të 

ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca 

(erëza); erëza; akull; përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; informacion dhe këshilla 

tregtare për konsumatorët [dyqan këshillash për konsumatorët]    

 

 

 

(111)  30044 

(151)  08/12/2022 

(181)  11/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/859 

(591)  E zezë, bardhë dhe hiri  

(732)  Valon Osmani Walone Fashion Group 

 Rruga “Vicianum” Nr. 3, Lagjja Arbëria, 

Prishtinë, 10000, KS 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 24   përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak. Tekstile 

dhe zëvendësime për tekstilet; liri (çarçaf) shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike. Kjo 

Klasë përfshin, në veçanti: liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, 

peshqirë tekstili; liri prej letre; çanta gjumi, astra çantash gjumi; rrjetat e mushkonjave.   

25   përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore. Kjo Klasë 

përfshin, në veçanti: -fustana, -pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, manzheta, xhepa, rreshta të gatshëm, thembra dhe thembra, majat e kapakëve, 

kornizat e kapelës (skeletet); -veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skive, 

single sportive, veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike, çizme skijimi; -kostumet e maskaradës; -veshje letre, kapele letre për t'u 

përdorur si veshje; -bibs, jo prej letre; -sheshet e xhepit; -mbushjet e këmbëve, jo të nxehta 

elektrike   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut;shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir;agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik;reklama direkte me postë;dhënja me qera e hapësirave 

reklamuese;demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi;Marrëdhëniet me 

Publikun;studimi i tregut;prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me 

pakicë;reklamimi përmes mediave elektronike dhe internetit;shërbime reklamuese, 

përfshirë shërbimet reklamuese për promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet 

reklamuese për promovimin e identitetit të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, 

përfshirë përmes mediave të shtypura, audio, video, dixhitale dhe në internet;informacion 

komercial dhe / ose reklamues, të siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik 

(Internet);shërbime informacioni reklamues në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave 

shtëpiake, në lidhje me furnizimin e produkteve, veshjeve;krijimin dhe azhurnimin e 

materialit reklamues;shpërndarja e materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, 

materiale të shtypura, mostra   

 

 

 

(111)  29665 

(151)  23/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/860 

(732)  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, 

(540)  Tanflex 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 5   Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29666 

(151)  23/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/861 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fixdual 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29667 

(151)  23/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/862 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Tilanta 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29669 

(151)  23/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/863 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

(540)  Fixhaler 
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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 

 
 

 

(511) 5    Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29670 

(151)  23/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/864 

(732)  Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Reşitpaşa  Mahallesi  Eski  

Büyükdere  Caddesi  No: 4, 34467, Maslak, 

Sariyer Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Risonel 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e polipozës së hundës, inflamacionit të 

sinusëve (zgavrës së hundës dhe sinusëve paranasale) dhe alergjive të rhinitisit 

(inflamacion dhe enjëtje e mukozës së membranës së hundës)   

 

 

 

(111)  30060 

(151)  09/12/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/865 

(526)  SECURITY 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë. 

(732)  DELTA SECURITY SH.P.K. Rr. 

“Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ Rr. 

“Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi 

i makinerive, instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1193 

 

i aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të sigurisë;- 

mirëmbajtje dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave të 

sigurisë; instalimi dhe riparimi i telefonit.   

38   Komunikime përmes telefonave celularë; komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime                                 

përmes rrjeteve me fibra optike komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes 

telefonit; Transmetimin i mesazheve dhe imazheve me përmes kompjuterit; transmetim pa 

tela (wireless).   

39   Transporti me makina të blinduara; transport i ruajtur i sendeve me vlerë.   

41   Shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.   

42   Programimi kompjuterik;këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 

kompjuterik;këshillim për teknologji të informacionit [TI];instalimi i softuerit 

kompjuterik;këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik;këshillim 

teknologjik;këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit;përditësimi i softuerit 

kompjuterik.   

 

 

 

(111)  30061 

(151)  09/12/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/866 

(526)  SECURITY 

(591)  E zezë, e kuqe, e hiri. 

(732)  DELTA SECURITY SH.P.K. Rr. 

“Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ Rr. 

“Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

makinerive; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi i 

aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të sigurisë; mirëmbajtje 

dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave të sigurisë; instalimi 

dhe riparimi i telefonit.   

38   komunikime përmes telefonave celularë; komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime                                  

përmes rrjeteve me fibra optike komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes 

telefonit;Transmetimin i mesazheve dhe imazheve me përmes kompjuterit; transmetim pa 

tela (wireless).   
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39   transporti me makina të blinduara;transport i ruajtur i sendeve me vlerë.   

41   shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.   

42    Programimi kompjuterik;këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 

kompjuterik;këshillim për teknologji të informacionit [TI]; instalimi i softuerit kompjuterik; 

këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik;këshillim teknologjik; 

këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit; përditësimi i softuerit kompjuterik.   

 

 

 

(111)  30059 

(151)  09/12/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/867 

(526)  SECURITY 

(732)  DELTA SECURITY SH.P.K. Rr. 

“Enver Maloku” nr.108, Prishtinë, KS 

(740)  AVOKAT AGON RRECAJ Rr. 

“Johan V. Hahn” nr. 33, Prishtinë 

 
 

(540)  DELTA SECURITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Instalimi dhe riparimi i alarmit kundër vjedhjes; instalimi dhe riparimi i alarmit 

kundër zjarrit; instalimi i shërbimeve komunale në vend punishte; instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike; shtrirja e kabllos; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi 

i makinerive; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të zyrës; riparimi 

i aparatit fotografik; riparimi i linjave të energjisë; riparimi i bravave të 

sigurisë;mirëmbajtje dhe riparimi i sefit (kasafortave); mirëmbajtje dhe riparim i dhomave 

të sigurisë; instalimi dhe riparimi i telefonit.   

38    komunikime përmes telefonave celularë;komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike komunikime përmes rrjeteve me fibra optike / komunikime                                   

përmes rrjeteve me fibra optike komunikime përmes telegrameve; komunikime përmes 

telefonit; Transmetimin i mesazheve dhe imazheve me përmes kompjuterit;transmetim pa 

tela (wireless).   

39   transporti me makina të blinduara; transport i ruajtur i sendeve me vlerë.   

41    shërbime mësimore / arsimore / shërbime udhëzuese.   

42    Programimi kompjuterik; këshillim për sigurinë kompjuteristike;këshillim për softuer 

kompjuterik; këshillim për teknologji të informacionit [TI];instalimi i softuerit 

kompjuterik;këshillim për siguri të internetit; mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; këshillim 

teknologjik;këshillim për teknologjinë e telekomunikacionit; përditësimi i softuerit 

kompjuterik.   

 

 

 

(111)  29998 

(151)  04/11/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/868 

(732)  Fresenius Kabi AG Else-Kröner-Str. 1, 

(540)  PRODAPT  
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61352 Bad Homburg, Germany, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike në kontejnerë mjekësorë; Solucione shtesë farmaceutike 

për përdorim mjekësor.   

10   Kontejnerë mjekësorë për administrimin e preparateve farmaceutike; Instrumente, 

aparate, përshtatës, pjesë lidhëse për shpërndarjen, administrim e përgatitjeve 

farmaceutike..    

 

 

 

(111)  29635 

(151)  22/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/869 

(591)  E bardhe; Vishnje. 

(732)  AGRO BLEND SHPK,  Tirane 

Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë – 

Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr. 2, 

300 M para Urës së Draçit, Shqipëri, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë; simite; preparate drithi; 

niseshte per ushqim; miell hikërror; miell misri; miell / vakt; petat me bazë mielli; miell 

arre; potato flour; miell soje; miell gruri.   

 

 

 

(111)  29636 

(151)  22/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/870 

(591)  E kaltert, e bardhe, e verdhe, dhe 

ngjyre portokalli.  

(732)  Pomurske mlekarne d.d.,  Industrijska 

ulica 10, 9000 Murska Sobota,  

Slovenija, SI 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1196 

 

(511) 29   Kikirikë, të përgatitur; albumine për qëllime gatimi; reçel; fruta të 

kristalizuara/fruta të ngrira; gjalpë kokosi; kumis (qumësht pele); lajthi, të përgatitura; 

marmeladë; pije qumështi, që mbizotëron qumështi; koktej me qumësht (milk shakes); 

produket qumështi; qumësht; fruta arore të sheqerosura; fruta, në kanaçe/fruta, të 

konservuara; fruta, të konservuara; tul frutash; çipse frutash; hirrë; krem [produkte 

qumështi]; qumësht soje; shllak embelsire; zhele (pelte) për ushqim.   

30   Simite; cikore (zevendesim kafeje); ëmbëlsira të vogla (petits fours); çokollatë; pije 

çokollate me qumësht; erëza; biskota/gurabija; kakao; pije të kakaos me qumësht; karamelë 

(ëmbëlsira)/karamelë (sheqerka); kafe; kafe e pa pjekur; aromatizues kafeje / aroma kafeje; 

kafe artficiale; pije kafeje me qumësht; fjolla misri / thekon misri; tërshërë e pabluar 

(ashpër); çipse [produkte drithërash]; ëmbëlsira bajame; paste bajamesh; marzipan; zhele 

(pelte) mbretërore; mjaltë; fjolla drithrash (muesli); pije me bazë çokollate; pije me bazë 

kafeje; pije me bazë çaji; kokoshka; praline; ushqim meze me bazë orizi; pudding; 

aromatizues, përveç vajrave esenicale, për pije/aromatizues, përveç vajrave esenciale për 

pije; aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esenciale/aromatizuesve të ushqimit, përveç 

vajrave esenciale; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; zhele (pelte) 

frutash [ëmbëlsira]; deserte mousses [ëmbëlsira]; ëmbëltues natyral; akullore; 

ëmbëlsira/ëmbëlsira sheqeri; përgatitje për rrahjen dhe ngurtësimin e kremit; ëmbëlsira të 

formëzuara (vaflly); aromatizues vanilje për qëllime gatimi/aromatizues vanilje për qëllime 

gatimi; agjentë lidhës për akullore; shufra drithërash me proteina të larta   

 

 

 

(111)  29637 

(151)  22/09/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/871 

(732)  TEMPO ELEKTRONİK 

PROMOSYON SAAT VE İNŞAAT 

SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Ziya Gökalp Mahallesi, Ikitelli Caddesi, 

Saraçlar Kooperatifi, 2. Blok, No:84-105-107 

Küçükçekmece - Istanbul / Turkey, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparaturat dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për shkencore, detare, topografike, 

meteorologjike, industriale dhe qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, 

barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla drejtuese, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, syze zmadhuese, dylbi, fotografi, stufa dhe furra për eksperimente 

laboratorike; aparate për regjistrim, transmetim ose riprodhim të tinguj ose imazhe, kamera, 

kamera fotografike, aparate televizive, video regjistrues, CD dhe DVD player dhe 

regjistrues, MP3 player, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera tablet, gjurmues 

(regjistrues) të veshëm të aktiviteteve, mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhim të zërit ose imazheve, pajisjeve periferike 
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kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për celularët, aparateve telefonike; printerë 

kompjuterikë, skanues [paisje per përpunimin e të dhënave], fotokopjues; bartës të të 

dhënave magnetike dhe optike dhe softuer kompjuterik dhe programe të regjistruara në to, 

botime elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të 

koduara; filma paraprakisht të filmuar; video muzikore të pararegjistruara; antena, antena 

satelitore, përforcues për antena, pjesë të mallrave te lartpërmendur; shpërndarës biletash, 

makina automatike të tregtisë (ATM); komponentët elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinave dhe aparate, gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruara, 

cipe [qarqe të integruara], dioda, tranzistorë [elektronike], koka magnetike për aparate 

elektronike, brava elektronike, fotoqeli, aparate për telekomandë për hapjen dhe mbylljen 

dyer, sensorë optikë; numeruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerësit automatik të kohës; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, 

jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje për të shpëtuar jetën; syze, syze dielli, lente optike 

dhe kutitë, kontejnerë, pjesët dhe përbërësit per ato; aparate dhe instrumente për përçimin, 

transformimin, akumulimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, fisha elektrike, kutitë e 

bashkimit [elektriciteti], çelësat elektrikë, ndërprerësit e qarkut, siguresat, balansuesit e 

ndriçimit, kabllot e inicimit të baterisë, bordet e rrymave elektrike, rezistues elektrie, prizat 

elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptorë elektrikë, karikues baterie, zile per 

dyer elektrike, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, akumulator elektrik; panele diellore 

për prodhimin e energjisë elektrike; alarme dhe alarme kundër vjedhjes, përveç atyre të 

automjeteve, zile elektrike; aparate dhe instrumente sinjalizimi, shenja ilumishente ose 

mekanike për përdorim në kominikacion; aparate për shuarjen e zjarrit, makina zjarrfikëse, 

zorre per shuarje zjarri dhe hundashka per zorre kunder zjarrit; aparate radari, sonarë, 

aparate dhe instrumente për shikim natës; magnet dekorativë; metronomet.   

14   Stoli; imitim stolish; ar; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gji,pera per 

kravata; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; sahatë, orë dhe instrumente 

kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa oresh; statujë përkujtimore gota të bëra 

prej metali të çmuar; rruzare kishe (byzylik dore).   

35   Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi të ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qellime reklqmuese ose komerciale; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i abonimeve në gazeta për 

të tjerët; përpilimi i statistikave; dhenije me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

Kontabiliteti; shërbime këshillimi tregtar; rekrutimi i personelit, vendosja e personelit, 

agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të 

personelit; ankandim; bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, i aparateve dhe pajisjeve 

matëse, përfshirë ato për qëllime shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale 

dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetra, 

higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, busulla 

drejtuese, treguesit e shpejtësisë, aparatet laboratorike, mikroskopët, syze zmadhuese, 

dylbi, fotografi, stufa dhe furra për eksperimente laboratorike, aparate për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të zërit ose imazheve, kamera, aparate fotografike, aparate 

televizive, video regjistrues, aparate per CD dhe DVD dhe regjistrues, MP3 player, 

kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera tablet, gjurmues (regjistrues) të aktiviteteve 
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që vishen, mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhimin 

e zërit ose imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, mbulesa për 

celularë, aparate telefonike, printera kompjuteri, skaner [pajisje per përpunimi i të 

dhënave], fotokopjuese, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe softuer kompjuterik 

dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma paraprakisht të filmuar, video 

muzikore të pararegjistruara, antena, antena satelitore, përforcues për antena, pjesë të 

mallrat e lartpërmendura, shpërndarës të biletave, makina automatike të shitjes (ATM), 

përbërës elektronikë të përdorur në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve, 

gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruar, cipe [qarqe të integruara], dioda, 

tranzistorë [elektronikë], kokat magnetike për aparate elektronike, brava elektronike, 

fotoqeli, aparate për telekomandë për hapje dhe mbyllje dyert, sensorët optikë, numeruesit 

dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, ndërprerës automatik të kohës, veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekë sigurie dhe aparate dhe pajisje 

shpëtuese, syze, syze dielli, lente optike dhe arka, kontejnerë, pjesë dhe përbërës të tyre, 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, priza elektrike, kuti bashkimi [energji elektrike], çelësa elektrikë, qark 

ndërprerës, siguresa, balansues ndriçimi, kabllo e inicimit të baterisë, tabela qark elektrik, 

rezistues elektrike, priza elektrike, transformatorë [elektricitet], adaptorë elektrikë, karikues 

baterie, zile elektrike të dyerve, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellorë për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe alarme kundër 

vjedhjes, përveç atyre për automjete, zile elektrike, aparate dhe instrumente sinjalizues, 

shenja ilumishente ose mekanike për përdorim të trafikut, aparate për shuarjen e zjarrit, 

makina zjarrfikëse, zorre per shuarje te zjarrit dhe hundashka për zorre per shuarje te zjarrit, 

aparate radari, sonare, aparate dhe instrumente të shikimit nate, magnet dekorativë, 

metronome, stoli, stoli ari, gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, gjilpera 

kravatë, statuja dhe figura prej metali të çmuar, sahate, orë dhe instrumente kronometrike, 

kronometrat dhe pjesët e tyre, rripa oresh, gota përkujtimore të statujave të bëra prej metali 

të çmuar, rruzare kishe (byzylik dore), duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë 

me lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet me pakicë, pikat e 

shitjes me shumicë, përmes katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave 

elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive 

(tele shoping).   

 

 

 

(111)  29331 

(151)  18/08/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/873 

(591)  E bardhë dhe e kuqe 

(732)  Marjan Ramaj Elektrostublla Sh.p.k. 

 Rr. “Hoxhë Jonuzi” p.n, 61000 Viti, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

(540)  
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Kosovës 
 

 
 

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre;materialet e ndërtimit të metaleve;ndërtesat 

e transportueshme prej metali;materialet e metaleve për gjurmët hekurudhore;kabllot jo-

elektrike dhe telat e metaleve të zakonshëm;hekurishte, sende të vogla metalike;tuba dhe 

tuba prej metali;safes;mallrat e metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në klasa të tjera. 

Metale të zakonshme kryesisht të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, si dhe të 

thjeshta produktet e bëra prej tyre. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti;- Merkuri, antimoni, metale alkaline dhe tokë alkaline - 

metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë    

9   Shkencore, detare, survejimi, fotografik, kinematografik, optik, peshon, matje, 

injalizimi, kontrolli (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënien;aparateve dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollin elektricitet;aparate për regjistrim, transmetim ose 

riprodhim të tingujve ose imazheve;mbajtësit e të dhënave magnetike, disqet e 

regjistrimit;makineritë automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet me funksion të 

monedhës;regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët;aparat shuarjen e zjarrit. 

- aparatura dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë;- aparatura dhe 

instrumente për kontrollin e anijeve, të tilla si aparate dhe instrumente, për matjen dhe 

transmetimin e porosive;- aparatet dhe instrumentet e mëposhtme elektrike: 

mjete dhe aparate të caktuara elektrotermike, të tilla si pranga elektrik elektrik, banesë 

elektrike pranga të cilat, po të mos ishin elektrike, do t'i përkisnin klasës 8; aparatet dhe 

pajisjet të cilat, nëse jo elektrike, do të jenë të listuara në klasa të ndryshme, dmth. rroba 

elektrike të ndezur elektrikisht, çakmakë puro për automobila;- shiritat;- makineritë e 

zyrave të kartotekave;- aparate për amusje të përshtatura për përdorim vetëm me marrës 

televizivë;- të gjitha programet kompjuterike dhe softueri, pavarësisht nga media regjistrimi 

ose mjetet e shpërndarjen, që është, softueri i regjistruar në mediat magnetike ose të 

shkarkuar nga një telekomandë rrjet kompjuterik.  

- aparatet dhe instrumentet e mëposhtme elektrike: 

 aparatura elektromekanike për kuzhinë (grinders dhe miksera për ushqime, fruta 

presa, mullinj elektrikë, etj) dhe disa aparate dhe instrumente të tjera të shtyrë 

nga një motor elektrik, të gjitha që vijnë në klasën 7  brisqe elektrike dhe gërshërë 

(instrumente dore); furçat e dhëmbëve dhe krehërat elektrike; aparatet elektrike për 

ngrohjen e hapësirës ose për ngrohjen e lëngjeve, për gatim, ventilim, etj; orët dhe orët dhe 

instrumentet e tjerë kronometrikë;- orët e kontrollit    

11   Aparat për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, ujë 

furnizim dhe qëllime sanitare. 

- aparatet e kondicionimit të ajrit;- Bedwarmers, shishe me ujë të nxehtë, pans ngrohës, 

elektrike apo jo-elektrike;- jastekë të ndezur elektrikisht (bateri) dhe batanije, jo për qëllime 

mjekësore;- kazanët elektrikë;- enë kuzhine elektrike. 

Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti: 

- aparatet për prodhimin e avullit (pjesët e makinave)- veshje të nxehura elektrike    
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(111)  29846 

(151)  05/10/2022 

(181)  14/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/874 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

idustrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TRYCCEF 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29890 

(151)  07/10/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/875 

(591)  Gjelbër dhe bardhë 

(732)  SQM Europe N.V. Houtdok-

Noordkaai 25a 2030 Antwerpen, BE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikatet e përdorura në industri dhe shkencë, si dhe në mbarështimin e peshkut, 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; plehra; preparate fekonduese.   

 

 

 

(111)  29672 

(151)  23/09/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/877 

(591)  Gjelbër, bardhë dhe zezë 

(732)  SQM Europe N.V. Houtdok-

Noordkaai 25a 2030 Antwerpen, BE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri dhe shkencë, si dhe në mbarështimin e peshkut, 
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bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; plehra; preparate fekonduese.   

 

 

 

(111)  29841 

(151)  05/10/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/878 

(732)  MC2 Therapeutics A/S  Agern Allé 24 

- 26 DK-2970 Hørsholm, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  WYNZORA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë, gjegjësisht preparate kozmetike për kujdes të lëkurës, hidratues, 

krema hidratuese, artikuj kozmetike, artikuj natyral kozmetike, artikuj organik kozmetike, 

krema trupi, kozmetikë jo-mjekësore.”   

5   “Preparate farmaceutike, gjegjësisht kremra farmaceutike, preparate farmaceutike, 

losione mjekësore për lëkurë.”   

44   “Shërbime mjekësore, gjegjësisht shërbime informimi lidhur me kujdesin shëndetësor, 

shërbime konsulence lidhur me kujdesin mjekësor, shëbrime mjekësore dhe të kujdesit 

shëndetësor, ofrime të informatave mjekësore në sektorin e kujdesit shëndetësor.”   

 

 

 

(111)  29862 

(151)  05/10/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/879 

(591)  Kaltërt e mbylltë (teget), bardhë, krem 

dhe e zezë 

(732)  Angjelin GJERGJI Hotel Privilege, 

Rruga Haxhi Dushku, Mjull-Bathore,  

Tirane, Shqiperi, AL 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 

duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 
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purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.    

 

 

 

(111)  29860 

(151)  05/10/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/880 

(591)  Verdhë, bardhë, gjelbërt dhe kafe 

(732)  Angjelin GJERGJI Hotel Privilege, 

Rruga Haxhi Dushku, Mjull-Bathore,  

Tirane, Shqiperi, AL 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 

duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 

purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.    

 

 

 

(111)  29861 

(151)  05/10/2022 

(181)  15/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/881 

(591)  Kaftë, e verdhë 

(732)  Angjelin GJERGJI Hotel Privilege, 

Rruga Haxhi Dushku, Mjull-Bathore,  

Tirane, Shqiperi, AL 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, cigarilo, duhan, puro, përpunim duhani, pajisje për mbështjelljen e 
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duhanit (në qese, kuti dhe paketa), filtra, filtra cigaresh; letër cigaresh; letra si dhe çdo 

pajisje tjetër që shërben për prodhimin dhe mbështjelljen e duhanit, prodhime duhani, 

çakmak shkrepëse, duhan të përpunuar dhe të papërpunuar; produkte duhani; çakmakë; 

shkrepëse; artikuj duhanpirësish; llulla; burnot; duhan qe përtypet; kuti cigaresh dhe/ose 

purosh; pipa për mbajtjen e cigareve.  

 

   

 

 

(111)  29840 

(151)  05/10/2022 

(181)  16/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/882 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish; mish i freskët gjedhi, mish derri; shpezë dhe kafshë gjahu; mishra (në 

përgjithësi pa dallim); mish të deleve; farëra, të përgatitura; farëra, të përgatitura; përgatitje 

të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; supa dhe lëng mishi me eshtra, 

ekstrakte mishi; perime të prera; perime të para-copëtuara për sallata; qumësht soje; 

qumësht tërshëre; qumësht orizi; qumësht soje; qumësht orizi; qumësht bajamesh; qumësht 

kikiriku; qumësht kokosi; këpurdha dhe perime, të ziera; të ngrira; të thara apo të 

konzervuara; bishtajore të ziera, ngrira, të thara apo konzervuara; vajra; vaj ulliri, vaj ulliri 

virgjin dhe extra i virgjër, yndyrë ushqimi; peshk i freskët dhe i konzervuar; ushqim deti i 

freskët dhe i konzervuar si dhe molusqe; qumësht; djath, kremë, produkte bylmeti dhe 

produkte qumështi, gjalpë, jogurt; ëmbëlsirë të përgaditura nga produktet e qumshtit, jogurt 

që përmbanë fruta; marmeladë, reçel; kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; mish; 

mish i përpunuar, përshutë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; vezë të zogjve 

dhe produkte të vezëve; gjëra ushqimore të që përbëhen nga gjëra ushqimore të gatshme për 

konsumim dhe/ose të ngrira me bazë të mishit, peshkut, djathit, mishrave të konzervuar; 

produkte ushqimore të përgaditura nga patatet; meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; 

gjëra ushqimore që përbëhen nga ushqime të gatshme për konsumim me bazë të proteinave 

bimore; gjëra ushqimore që përbëhen nga ushqimet e ngrira me bazë të proteinave bimore; 

meze e lehtë me bazë të proteinave bimore.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njëjtat; infuzione bimore; bukë dhe 

mallra nga buka e pjekur, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota të thata, 

pjekurina të lehta e të shijshme; fara drithërash të përpunuara; tharmë; pasta; pasta që 

përmbajnë mbushje, pasta që përmbajnë vezë, oriz; tarta [të ëmbëla dhe të shijshme]; dezert 

prej musi; akull; akullore,  jogurt i ngrirë dhe sherbete; ëmbëlsira të pjekura, ushqime të 
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lehta dhe të ëmbla; biskota; brumë ëmbëlsire, çokolata dhe torte; kripë, mëlmesa, aroma 

dhe erëza, uthull balsamike, uthull; sheqer; ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, 

mjaltë, karamele; kremë (ëmbëlsira), krem që shpërndahet i bërë nga çokolata; miell nga 

perimet; miell, çaj për infuzione bimore; infuzione bimore; infuzione, jo mjekësore; 

propolis për qëllime ushqimi; propolis.”   

31   “Fruta  dhe perime të freskëta; ushqim për kafshë, malt; produkte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (as e pregaditur apo e përpunuar), farëra, bimë natyrale 

dhe lule, lëvore e papërpunuar, dru i pasharruar, lule, të thara, për dekorim; gjëra ushqimore 

për kafshë; ushqim për zogjë; biskota për qenë; letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; 

ushqim për kafshë shtëpiake; produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32   “Ujë; pije jo-alkoolike; aperitivë, jo-alkoolik; pije nga lëngje frutash; pije të lehta me 

pak kalori; pije me përmbajtje të vitaminave; pije nga frutat; pije të gazuara me aromë; 

birrë jo-alkoolike; birra; birra dhe produkte nga birra; nektar frutash, jo-alkoolik; limon i 

shtrydhur; preparate jo-alokholike për përgaditjen e pijeve; likere (preparate për përgaditje); 

preparate për përgatitjen e ujit të gazuar; sirupe për pije; sidër (verë molle), jo-alkoholike; 

lëngje; lëngje perimesh [pije]; lëng domatesh [pije]; pije perimesh; pije nga hirra; pije me 

bazë soja, përpos zëvendësuesve të qumështit; pije me bazë orizi, përpos zëvendësuesve të 

qumështit; pije me bazë uji që përmbanë ekstrakte çaji; smudhiz (pije të sheshta pemësh.”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); likuer; pije alkoolike nga frutat; kokteje; tretës (likerë 

dhe alkool); ekstrakte frutash, alkoolike; preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike; verë 

molle (cider); alkool dhe liker; verë.”   

35   “Reklamime; administrim biznesi; konsulencë dhe asistencë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; asistencë në komercializim të produkteve, brenda 

kornizës së kontratës për franshizë; konsulencë dhe asistencë në lidhje me organizimin dhe 

menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafiterive; konsulencë dhe 

asistencë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoraneve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 

dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me plehun, shtrojën e punueshme të tokës dhe përgatitjeve të bimëve, 

preparateve për pastrim dhe kujdes për qëllime shtëpiake dhe për përdorim në dhoma dhe 

lavanderi; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 

dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me produktet e higjienës personale, kozmetikën, parfumerinë; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

mallrat e higjienës dhe sanitare, produktet dhe mallrat e kujdesit personal dhe të bukurisë; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me kandelet dhe karburantët, produktet ushqimore, produktet dietale dhe ushqimet për 

foshnje; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe 

shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca 

lidhur me shtesat dietale dhe ushqimore, ruajtësit e ushqimit; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me fletat e 

aluminit për ruajtjen e ushqimit, shtresa për mbështjelljen e ushqimit, enë për ruajtjen e 

ushqimit; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online 
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dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga 

distanca lidhur me takëmet njëpërdorimshme dhe jo njëpërdorimshme, syzat dhe mallrat 

optike, bateritë dhe harduerit elektrik për telefona; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje 

me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha 

llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me kompjuterët, laptopët dhe pajisjet 

periferike lidhur me to; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, 

shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive 

elektronike nga distanca lidhur me pajisjet shtëpiake, poçat e dritës, aparatet për ndriçim; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me mallrat dhe pjesët për vetura, letrën e kuzhinës, shamitë e letrës, facoletat e letrës; shitje 

me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

facoletat e letrës, letrën e tualetit, peshqirët e letrës, letrën për pjekje; shitje me pakicë apo 

me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me torbat e letrës, 

mallrat njëpërdorishme të letrës, librat, revistat, mallrat e letrës absorbuese; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

rekuizitat dhe pajisjet e zyrës, materialet për shkrim, materialet për paketim; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

krevatët, jastekët, dyshekët, mallrat, mjete dhe veglat e kuzhinës dhe shtëpisë; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

brushat, krehërit, shpuzat dhe mallrat e pastrimit për përdorim personal dhe jo personal; 

shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje 

përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur 

me tenxheret, pjatat dhe gotat njëpërdorimshe dhe jo një përdorimshe; shitje me pakicë apo 

me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me tekstilet; shitje 

me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

mobiljet, çarçafët e shtëpisë, kuzhinës dhe banjos; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje 

me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha 

llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me veshjet, këpucët dhe mbulesat për 

kokë; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe 

shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca 

lidhur me aksesorët për veshje, mantelat, kinkalerinë; shitje me pakicë apo me shumicë, 

shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të 

gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me ushqimet, pemët dhe perimet e 

freskëta ose jo të freskëta, ushqimin, produktet e delikatesës; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me me shujtat e 

përgatitura, mallrat e pjekura; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes 

postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive 
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elektronike nga distanca lidhur me ëmbëlsirat, ëmbëlsuesit natyral ose jo natyral; shitje me 

pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes 

mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me 

ushqimet organike, ushqimet për kafshë shtëpiake dhe ushqimet; shitje me pakicë apo me 

shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje online dhe shitje përmes mënyrave 

elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike nga distanca lidhur me ujërat 

minerale, pijet; shitje me pakicë apo me shumicë, shitje me porosi përmes postës, shitje 

online dhe shitje përmes mënyrave elektronike të të gjitha llojeve të porosive elektronike 

nga distanca lidhur me birrat, pijët alkoolike dhe verërat.”   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bare; kafeteri; restorane; piceri; bareve 

me ushqim të shpejtë; dyqanet e akulloreve.”   

 

 

 

(111)  29433 

(151)  31/08/2022 

(181)  16/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/883 

(732)  OJQ “SHOQATA HARDHFEST” Rr. 

Hasan Prishtina, pn, Rahovec,, KS 

 
 

(540)  HARDHFEST 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.   

41   Edukimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  29434 

(151)  31/08/2022 

(181)  16/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/884 

(591)  E verdhe, e gjelbert , vjollce 

(732)  OJQ “SHOQATA HARDHFEST” Rr. 

Hasan Prishtina, pn, Rahovec,, KS 

(740)  Avokat Samedin Cena Rr. “Nëna 

Terezë 30D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.   

41   Edukimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.   
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(111)  29898 

(151)  07/10/2022 

(181)  17/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/887 

(591)  Rozë, bardhë dhe kaltër 

(732)  VINCI ENERGIES  280 rue du 8 mai 

1945 – 78360 MONTESSON, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Speed governors (Paisje për rregullimin e shpejtësisë për makinat), motorët dhe 

motocikletat; Alternatorë; Bobina; Kontrolle hidraulike për makineritë dhe motorët; 

Kontrolle pneumatike për makinat dhe motorët; Gjeneratorë aktualë; Gjeneratorë të rrymës 

emergjente; Prodhuesit e energjisë elektrike.   

9   Server cloud; Softuer i shkarkueshëm për cloud; Serverat e bazës së të dhënave 

kompjuterike; Program kompjuterik për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Rrjetet e 

telekomunikacionit; Rrjete kompjuterike; Rrjetet e transmetimit të të dhënave; Programet 

kompjuterike për menaxhimin e rrjetit; Rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të 

dhënave; Softuer kompjuterik për aplikim dhe integrim të bazës së të dhënave; Regjistrimi i 

nënshtresave [magnetike]; Media magnetike e të dhënave; Kompjutera; Servera 

kompjuterik; Terminalet kompjuterikë; Modemët; Softuer aplikimi; Media të regjistruara; 

Media regjistruese; Aplikacione për zyre dhe biznes; Aplikacione në internet dhe softuer 

serverësh   

35   Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Shërbime të kompjuterizuara të 

menaxhimit të skedarëve; Menaxhimi dhe përpilimi i bazave të të dhënave të 

kompjuterizuara.   

36   Bankar; Menaxhimi Financiar; Shërbimet e financimit dhe fondeve; Financimi i 

kredisë; Kredi [financim]; Financimi i hipotekave dhe garancive; Sigurimi i lehtësirave të 

financimit të blerjes me qira; Financimi i marrjes së qirasë; Financimi i kredive, hipotekave 

dhe garancive; Sigurimi i shërbimeve financiare me anë të një rrjeti kompjuterik global ose 

internetit   

37   Instalimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; 

Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i rrjetit kompjuterik dhe pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit; Instalimi dhe mirëmbajtja e harduerit për rrjetet kompjuterike dhe aksesin në 

Internet;   

38   Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i 

përdoruesve të palëve të treta në infrastrukturën e telekomunikacionit; Informacion në 

lidhje me telekomunikacionet; Komunikimi i të dhënave me anë të telekomunikacionit; 

Shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; Sigurimi dhe marrja me qira 

e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese për qendrat 

e të dhënave; Shërbime komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike;  

Transmetimi i informacionit përmes rrjeteve kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet globale kompjuterike dhe rrjetet e tjera 

kompjuterike; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në një rrjet global kompjuterik; 

Shërbime të transmetimit të të dhënave ndërmjet sistemeve kompjuterike të rrjetit; Sigurimi 
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i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Transferimi dhe shpërndarja e 

informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit   

42   Kërkime shkencore; Sistemet e komunikimit; Shërbime të IT; Projektimi dhe zhvillimi 

i teknologjisë së re për të tjerët; Kërkime në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; 

Shërbime inxhinierike në lidhje me teknologjinë e informacionit; Shërbime këshillimi dhe 

informacioni në lidhje me arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit; 

Krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit]; Programimi kompjuterik për përpunimin e të 

dhënave dhe sistemet e komunikimit; Shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së 

komunikimit; Kërkime në fushën e teknologjisë së komunikimit; Sigurimi i këshillimit 

teknik (këshillimit) në fushën e telekomunikacionit; Shërbime teknologjike shkencore; 

Shërbime inxhinierike; Shërbime të studimit teknik; Projektimi i softverit kompjuterik; 

Mirëmbajtja e softverit kompjuterik; Projektimi; Shërbime zhvillimore; Shërbime 

këshillimi në lidhje me kompjuterët; Shërbime kompjuterike për analizën e të dhënave; 

Shërbime të analizës teknike të të dhënave; Analiza e kërcënimit të sigurisë kompjuterike 

për mbrojtjen e të dhënave; Dekodimi i të dhënave; Pritja; Kodimi i të dhënave; Shërbime 

të ruajtjes së reve për të dhëna elektronike; Programimi i softverit operativ për hyrjen dhe 

përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe 

aplikacioneve të llogaritjes në re; Informatikë në re; Sigurimi i sistemeve kompjuterike 

virtuale përmes llogaritjes në re; Shërbime të ruajtjes së reve për skedarë elektronikë; 

Sigurimi i pajisjeve të qendrës së të dhënave; Marrja me qira e programeve të sigurisë në 

Internet; Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Shërbimet e monitorimit të sistemit të 

sigurisë kompjuterike; Shërbime autentikimi për sigurinë e kompjuterit; Projektimi dhe 

zhvillimi i sistemeve elektronike të sigurisë së të dhënave; Siguria e IT, mbrojtja dhe 

restaurimi; Ofrimi i shërbimeve të sigurisë për rrjetet kompjuterike, hyrja në kompjuter dhe 

transaksionet e kompjuterizuara; Mirëmbajtja e softverit kompjuterik në lidhje me sigurinë 

e kompjuterit dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike në natyrën e administrimit të çertifikatave dixhitale; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike për mbrojtje nga aksesi i paligjshëm në rrjet; Shërbime të rrjetit kompjuterik; 

Projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike; Shërbime konfigurimi të rrjetit 

kompjuterik; Shërbime konsulence në lidhje me rrjetet kompjuterike; Projektimi teknik dhe 

planifikimi i rrjeteve telekomunikuese; Projektimi dhe zhvillimi i softuerit operativ të rrjetit 

privat virtual (VPN); Dizajnimi dhe zhvillimi i softverit operativ për rrjetet kompjuterike 

dhe serverat; Zhvillimi i zgjidhjeve të aplikacioneve të programeve kompjuterikë; Shërbime 

inxhinierike për aplikime në sisteme kompjuterike të mëdha dhe të mesme 

   

 

 

(111)  29899 

(151)  07/10/2022 

(181)  17/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/888 

(732)  VINCI ENERGIES  280 rue du 8 mai 

1945 – 78360 MONTESSON, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  AXIANS 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 7   Speed governors (Paisje për rregullimin e shpejtësisë për makinat), motorët dhe 

motocikletat; Alternatorë; Bobina; Kontrolle hidraulike për makineritë dhe motorët; 

Kontrolle pneumatike për makinat dhe motorët; Gjeneratorë aktualë; Gjeneratorë të rrymës 

emergjente; Prodhuesit e energjisë elektrike   

9   Server cloud; Softuer i shkarkueshëm për cloud; Serverat e bazës së të dhënave 

kompjuterike; Program kompjuterik për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Rrjetet e 

telekomunikacionit; Rrjete kompjuterike; Rrjetet e transmetimit të të dhënave; Programet 

kompjuterike për menaxhimin e rrjetit; Rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e komunikimit të të 

dhënave; Softuer kompjuterik për aplikim dhe integrim të bazës së të dhënave; Regjistrimi i 

nënshtresave [magnetike]; Media magnetike e të dhënave; Kompjutera; Servera 

kompjuterik; Terminalet kompjuterikë; Modemët; Softuer aplikimi; Media të regjistruara; 

Media regjistruese; Aplikacione për zyre dhe biznes; Aplikacione në internet dhe softuer 

serverësh   

35   Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Shërbime të kompjuterizuara të 

menaxhimit të skedarëve; Menaxhimi dhe përpilimi i bazave të të dhënave të 

kompjuterizuara.   

36   Bankar; Menaxhimi Financiar; Shërbimet e financimit dhe fondeve; Financimi i 

kredisë; Kredi [financim]; Financimi i hipotekave dhe garancive; Sigurimi i lehtësirave të 

financimit të blerjes me qira; Financimi i marrjes së qirasë; Financimi i kredive, hipotekave 

dhe garancive; Sigurimi i shërbimeve financiare me anë të një rrjeti kompjuterik global ose 

internetit   

37   Instalimi i rrjeteve kompjuterike; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve kompjuterike; 

Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i rrjetit kompjuterik dhe pajisjeve të teknologjisë së 

informacionit; Instalimi dhe mirëmbajtja e harduerit për rrjetet kompjuterike dhe aksesin në 

Internet;   

38   Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i 

përdoruesve të palëve të treta në infrastrukturën e telekomunikacionit; Informacion në 

lidhje me telekomunikacionet; Komunikimi i të dhënave me anë të telekomunikacionit; 

Shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të telekomunikacionit; Sigurimi dhe marrja me qira 

e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese për qendrat 

e të dhënave; Shërbime komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike;  

Transmetimi i informacionit përmes rrjeteve kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet 

kompjuterike; Sigurimi i qasjes në rrjetet globale kompjuterike dhe rrjetet e tjera 

kompjuterike; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në një rrjet global kompjuterik; 

Shërbime të transmetimit të të dhënave ndërmjet sistemeve kompjuterike të rrjetit; Sigurimi 

i qasjes në bazat e të dhënave në rrjetet kompjuterike; Transferimi dhe shpërndarja e 

informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit   

42   Kërkime shkencore; Sistemet e komunikimit; Shërbime të IT; Projektimi dhe zhvillimi 

i teknologjisë së re për të tjerët; Kërkime në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; 

Shërbime inxhinierike në lidhje me teknologjinë e informacionit; Shërbime këshillimi dhe 

informacioni në lidhje me arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit; 

Krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së informacionit]; Programimi kompjuterik për përpunimin e të 

dhënave dhe sistemet e komunikimit; Shërbime inxhinierike në fushën e teknologjisë së 
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komunikimit; Kërkime në fushën e teknologjisë së komunikimit; Sigurimi i këshillimit 

teknik (këshillimit) në fushën e telekomunikacionit; Shërbime teknologjike shkencore; 

Shërbime inxhinierike; Shërbime të studimit teknik; Projektimi i softverit kompjuterik; 

Mirëmbajtja e softverit kompjuterik; Projektimi; Shërbime zhvillimore; Shërbime 

këshillimi në lidhje me kompjuterët; Shërbime kompjuterike për analizën e të dhënave; 

Shërbime të analizës teknike të të dhënave; Analiza e kërcënimit të sigurisë kompjuterike 

për mbrojtjen e të dhënave; Dekodimi i të dhënave; Pritja; Kodimi i të dhënave; Shërbime 

të ruajtjes së reve për të dhëna elektronike; Programimi i softverit operativ për hyrjen dhe 

përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe 

aplikacioneve të llogaritjes në re; Informatikë në re; Sigurimi i sistemeve kompjuterike 

virtuale përmes llogaritjes në re; Shërbime të ruajtjes së reve për skedarë elektronikë; 

Sigurimi i pajisjeve të qendrës së të dhënave; Marrja me qira e programeve të sigurisë në 

Internet; Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Shërbimet e monitorimit të sistemit të 

sigurisë kompjuterike; Shërbime autentikimi për sigurinë e kompjuterit; Projektimi dhe 

zhvillimi i sistemeve elektronike të sigurisë së të dhënave; Siguria e IT, mbrojtja dhe 

restaurimi; Ofrimi i shërbimeve të sigurisë për rrjetet kompjuterike, hyrja në kompjuter dhe 

transaksionet e kompjuterizuara; Mirëmbajtja e softverit kompjuterik në lidhje me sigurinë 

e kompjuterit dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike në natyrën e administrimit të çertifikatave dixhitale; Shërbime të sigurisë 

kompjuterike për mbrojtje nga aksesi i paligjshëm në rrjet; Shërbime të rrjetit kompjuterik; 

Projektimi dhe zhvillimi i rrjeteve kompjuterike; Shërbime konfigurimi të rrjetit 

kompjuterik; Shërbime konsulence në lidhje me rrjetet kompjuterike; Projektimi teknik dhe 

planifikimi i rrjeteve telekomunikuese; Projektimi dhe zhvillimi i softuerit operativ të rrjetit 

privat virtual (VPN); Dizajnimi dhe zhvillimi i softverit operativ për rrjetet kompjuterike 

dhe serverat; Zhvillimi i zgjidhjeve të aplikacioneve të programeve kompjuterikë; Shërbime 

inxhinierike për aplikime në sisteme kompjuterike të mëdha dhe të mesme  

 

 

 

(111)  29877 

(151)  06/10/2022 

(181)  17/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/889 

(591)  E Zeze, E Kuqe 

(732)  ,,Coco Pearls Kosova,, sh.p.k 

 Mitrovicë-Mbretresha Teutë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba prej metali 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1211 

 

të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në 

klasa të tjera; minerale.   

19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.   

 

 

 

(111)  29557 

(151)  16/09/2022 

(181)  18/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/895 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, VG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   cigare; puro, pipa filter (për cigare), kavanoza duhani, çakmakë për duhanpirës, 

cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore, kuti (për cigare), 

barëra për tymosje, kuti (për puro), letër cigare, filtëra cigaresh, duhan, qese duhani, blloqe  

me letra të cigareve   

 

 

 

(111)  29659 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/896 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ROLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Artikujt e orës dhe përbërësve të orës, përkatësisht orët, orët e dorës, pjesët 

përbërëse për artikujt e orës dhe prodhimit të orëve dhe aksesorët për artikujt e orës dhe 

prodhimit të orës që nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë 

kronometrikë, kronometrat, kronografët (orët dhe orët), rrathët e orës, rripat e orës, numrat 

(orë dhe prodhuesit e orës), kuti dhe mbështjellëse për orë, prodhuesit e orëve dhe 

bizhuteri, pjesët lëvizëse të orës dhe pjesët përbërëse të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë 
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gjysëm të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (stoli).   

35   Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklama në 

internet; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikuj 

horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish, orë inteligjente dhe artikuj për shitje në 

internet; shërbime me pakicë për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish 

dhe orë inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës dhe çdo mjeti 

tjetër elektronik; shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; publicitet dhe 

shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbime këshilluese për 

reklamim dhe marketing; shërbime këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.   

37   Shërbime riparimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente; shërbime të mirëmbajtjes për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj 

bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime lustrimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë 

dhe artikuj bizhuterish; shërbime të rregullimit të artikujve horologjikë dhe kronometrikë, 

artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime restaurimi për artikuj horologjikë dhe 

kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime të kontrollit teknik për 

artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; ofrimi i 

këshillave dhe informacioneve për të gjitha shërbimet e lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  29657 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/897 

(732)  Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SCOTCH & SODA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunët; parfumeri, aromë për përdorim personal, vajra esencialë, kolonjë, ujë 

tualeti, aromë për dhoma, bimë të thata aromatike natyrale, spërkatje aromatike për 

dhomën; përhapës të kallamave të aromave të ajrit; kozmetikë, locione për flokë; xhel 

dushi, llak higjienik (pastrues) / llak dore, përgatitje për pastrimin e flokëve; detergjent 

lavanderie; preparate për pastrim; Spërkatës pëlhurash aromatike dhe liri   

9   Mbrojtëse (case) për telefona inteligjentë, celularë; mbrojtëse për tabletë dhe laptopë; 

Syze dhe syze dielli; produkte të syzeve të diellit, përkatësisht shiritat e kokës, mbajtëset e 

syzeve të diellit, kutitë e syzeve dhe kutitë e syzeve të diellit, kuti për prezantimin e syzeve, 

zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

maska mbrojtëse   

14   Mallra në metale të çmuar ose të veshura me to, përkatësisht unaza, gjerdanë, 

byzylykë, vathë, karfica, kunja, varëse, kopsa, lidhje manshetash, kapëse, kravata; bizhuteri 

kostumesh; bizhuteri të modës; instrumente horologjike dhe kronometrike, përkatësisht 

orët, kronometrat, orët.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe mallra të bëra nga këto materiale, përkatësisht çanta 
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lëkure dhe prej lëkure, zinxhirë çelësash prej lëkure dhe lëkure, kuleta, rripa; çanta, 

përkatësisht të gjitha çantat sportive për qëllime, çantat shkollore, çantat e librave, çantat e 

dorës, kthetrat dhe çantat e mesit; rripa beli prej lëkure, mbathje dhe çanta udhëtimi; cadra, 

ombrella.   

35   Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit, shërbimet e lartpërmendura të 

ofruara gjithashtu përmes mediave sociale; shërbimet e biznesit, përkatësisht administrimi i 

punëve të biznesit të ekskluziviteteve, shërbimet këshilluese në lidhje me reklamat për 

ekskluzivitetet dhe asistenca e biznesit në lidhje me krijimin dhe funksionimin e 

ekskluziviteteve; shërbime të tregtisë me pakicë në fushën e veshjeve dhe këpucëve, mallra 

në metale të çmuar dhe të veshura me to, instrumente horologjike dhe kronometrike, lëkurë 

dhe imitime lëkure, çanta, mbathje dhe çanta udhëtimi, çadra, ombrella. Shërbime të 

dyqaneve me pakicë në fushën e sapunëve, parfumerisë, vajrave thelbësorë, kozmetikës, 

locioneve të flokëve, këllëfë për telefona të mençur, telefona celularë, tableta dhe laptopë, 

metale të çmuar dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e prodhuara dhe të veshura me to, domethënë 

unaza, broshe, rrathë, kopsa , zinxhirë dhe vathë, varëse dhe medalje, unaza bizhuterie, 

bizhuteri, gurë të çmuar, lëkurë dhe imitime prej lëkure dhe mallrash të bëra nga këto 

produkte, përkatësisht rripa, çanta, çanta shpine, bagazh, çanta udhëtimi, kuleta dhe çanta 

krahu për femra, lëkurë kafshe për përdorim industrial nga njerëzit, mbathje dhe çadra për 

udhëtim, shkopinj për cadra dhe për hecje, kamxhikë, parzmore dhe shalë; 

prezantime/shfaqje, ekspozimi dhe demonstrimi i mallrave të lartpërmendura për t'u 

mundësuar palëve të treta t'i shohin dhe blejnë ato përkatësisht shitjen me pakicë të rrobave 

dhe aksesorëve të modës përmes shërbimeve të dyqaneve me pakicë, me katalog, me porosi 

postare dhe me anë të telekomunikacionit, domethënë me anë të telefonit dhe me mjetet e 

një faqe në internet; shërbime biznesi në kontekstin e ekskluzivitetit dhe shfrytëzimit të 

bizneseve me pakicë në fushën e mallrave të lartpërmendura përkatësisht veshje dhe 

aksesorë të modës përkatësisht organizimi i biznesit, ekonomia e biznesit përkatësisht 

menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit, përkatësisht 

vlerësimet dhe vlerësimet e biznesit në çështjet e biznesit; reklamimi, promovimi dhe 

publiciteti, përkatësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes shpërndarjes së 

kartave të zbritjes, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes një programi të 

besnikërisë së konsumatorit, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes 

konkurseve promovuese dhe shpërndarjes së materialit të shtypur përkatës; agjencitë e 

importit dhe eksportit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura ndër të tjera të ofruara përmes 

kanaleve elektronike, përkatësisht në Internet. Shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e 

syzeve dhe syzeve të diellit. 

   

 

 

(111)  29658 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/898 

(732)  Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  AMSTERDAMS BLAUW 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 26   Veshje, mbathje për këmbët (patike, sandale etj), mbulesa koke.   

 

 

 

(111)  29895 

(151)  07/10/2022 

(181)  21/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/899 

(732)  Scotch & Soda B.V. Jacobus 

Spijkerdreef 20 2132 PZ Hoofddorp, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunët; parfumeri, aromë për përdorim personal, vajra esencialë, kolonjësc, ujë 

tualeti, aromë dhoma, potpuri, spërkatje aromatike të dhomës; përhapës të kallamave të 

aromave të ajrit; kozmetikë, locione për flokë; xhel dushi, llak higjienik (pastrues) / llak 

dore, përgatitje për pastrimin e flokëve; detergjent lavanderie; preparate për pastrim; 

Spërkatës pëlhurash aromatike dhe liri.   

9   Mbrojtëse (case) për telefona inteligjentë, celularë; mbrojtëse për tabletë dhe laptopë; 

Syze dhe syze dielli; produkte të syzeve të diellit, përkatësisht shiritat e kokës, mbajtëset e 

syzeve të diellit, kutitë e syzeve dhe kutitë e syzeve të diellit, kuti për prezantimin e syzeve, 

zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendura; 

maska mbrojtëse   

14   Mallra në metale të çmuar ose të veshura me to, përkatësisht unaza, gjerdanë, 

byzylykë, vathë, karfica, kunja, varëse, kopsa, lidhje manshetash, kapëse, kravata; bizhuteri 

kostumesh; bizhuteri të modës; instrumente horologjike dhe kronometrike, përkatësisht 

orët, kronometrat, orët.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe mallra të bëra nga këto materiale, përkatësisht çanta 

lëkure dhe prej lëkure, zinxhirë çelësash prej lëkure dhe lëkure, kuleta, rripa; çanta, 

përkatësisht të gjitha çantat sportive për qëllime, çantat shkollore, çantat e librave, çantat e 

dorës, kthetrat dhe çantat e mesit; rripa beli prej lëkure, mbathje dhe çanta udhëtimi; cadra, 

ombrella.   

25   Veshje, mbathje për këmbë (sandale, patika, etj), mbulesa koke.   

35   Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit, shërbimet e lartpërmendura të 

ofruara gjithashtu përmes mediave sociale; shërbimet e biznesit, përkatësisht administrimi i 

punëve të biznesit të ekskluziviteteve, shërbimet këshilluese në lidhje me reklamat për 

ekskluzivitetet dhe asistenca e biznesit në lidhje me krijimin dhe funksionimin e 
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ekskluziviteteve; shërbime të tregtisë me pakicë në fushën e veshjeve dhe këpucëve, mallra 

në metale të çmuar dhe të veshura me to, instrumente horologjike dhe kronometrike, lëkurë 

dhe imitime lëkure, çanta, mbathje dhe çanta udhëtimi, çadra, ombrella. Shërbime të 

dyqaneve me pakicë në fushën e sapunëve, parfumerisë, vajrave thelbësorë, kozmetikës, 

locioneve të flokëve, këllëfë për telefona të mençur, telefona celularë, tableta dhe laptopë, 

metale të çmuar dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e prodhuara dhe të veshura me to, domethënë 

unaza, broshe, rrathë, kopsa , zinxhirë dhe vathë, varëse dhe medalje, unaza bizhuterie, 

bizhuteri, gurë të çmuar, lëkurë dhe imitime prej lëkure dhe mallrash të bëra nga këto 

produkte, përkatësisht rripa, çanta, çanta shpine, bagazh, çanta udhëtimi, kuleta dhe çanta 

krahu për femra, lëkurë kafshe për përdorim industrial nga njerëzit, mbathje dhe çadra për 

udhëtim, shkopinj për cadra dhe për hecje, kamxhikë, parzmore dhe shalë; 

prezantime/shfaqje, ekspozimi dhe demonstrimi i mallrave të lartpërmendura për t'u 

mundësuar palëve të treta t'i shohin dhe blejnë ato përkatësisht shitjen me pakicë të rrobave 

dhe aksesorëve të modës përmes shërbimeve të dyqaneve me pakicë, me katalog, me porosi 

postare dhe me anë të telekomunikacionit, domethënë me anë të telefonit dhe me mjetet e 

një faqe në internet; shërbime biznesi në kontekstin e ekskluzivitetit dhe shfrytëzimit të 

bizneseve me pakicë në fushën e mallrave të lartpërmendura përkatësisht veshje dhe 

aksesorë të modës përkatësisht organizimi i biznesit, ekonomia e biznesit përkatësisht 

menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit, përkatësisht 

vlerësimet dhe vlerësimet e biznesit në çështjet e biznesit; reklamimi, promovimi dhe 

publiciteti, përkatësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes shpërndarjes së 

kartave të zbritjes, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes një programi të 

besnikërisë së konsumatorit, promovimi i shitjes së mallrave dhe shërbimeve përmes 

konkurseve promovuese dhe shpërndarjes së materialit të shtypur përkatës; agjencitë e 

importit dhe eksportit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura ndër të tjera të ofruara përmes 

kanaleve elektronike, përkatësisht në Internet. Shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e 

syzeve dhe syzeve të diellit. 

   

 

 

(111)  29641 

(151)  22/09/2022 

(181)  21/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/901 

(732)  Posco International Corporation 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL,  

, KR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Set-top kuti.   
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11   Frigoriferë (ngrirës).   

 

 

 

(111)  29068 

(151)  20/06/2022 

(181)  22/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/903 

(591)  E kaft, e kaft e qelt, e kaft e mbyllt. 

(732)  Adrian Sheremeti Rruga Musa Zajmi 

55/3 Gjakovë, 50,000 Kosovë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kontabilitet, auditim për biznese, këshilldhënie për konsumatorë, konsulencë 

afariste, hulumtim afarist, menagjim biznesi, reklamim, administrim biznesi, funsksione të 

zyres, marketing, libërmbajtje, shërbime këshilluese për biznese, vlerësim biznesi, 

hulumtimin e biznesit, investim biznesi, menagjimin e biznesit dhe konsulencë në 

organizim, përgaditje e të dhënave dhe baza e të dhënave, përgaditja e pagave, shërbime për 

deklarime tatimore, përgaditje të tatimeve.   

45   Shërbime ligjore, asistenë juridike, shërbimet e bëra nga avokat, shërbime juridike 

lidhur me negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime juridike në fushën e 

ndërmjetësimit, këshilla juridike në përgjigjien e kërkesave për propozime, shërbime të 

përgaditjes së shërbimeve juridike.   

 

 

 

(111)  29673 

(151)  23/09/2022 

(181)  22/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/904 

(300)  018441063  29/03/2021  EU 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  GREENOVATION 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjetet motorike, pjesët dhe pjesët zëvendësuese të tyre, të përfshira në 
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klasën 12.   

 

 

 

(111)  29646 

(151)  22/09/2022 

(181)  22/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/905 

(591)  e gjelbër, e bardhë 

(732)  PEYBA GIDA TARIM TURİZM 

HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Osman 

Yılmaz Mahallesi 639.Sokak No:19/1 Gebze 

Kocaeli, TURKEY, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, 

gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë në fije; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta e torta; cokollatë; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, shtesa ushqimore sezonale për ti dhënë shije ushqimit, erëza, bimë të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë).   

35   Reklamimi; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës. 

bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke përjashtuar 

transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me 

shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të 

mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve 

televizive.   

 

 

 

(111)  29647 

(151)  22/09/2022 

(181)  22/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/906 

(591)  e gjelbër ; e gjerbër e lehtë; e bardhë 

(732)  PEYBA GIDA TARIM TURİZM 

HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Osman 

Yılmaz Mahallesi 639.Sokak No:19/1 Gebze 

Kocaeli, TURKEY, TR 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, 

gjalpë, kos, jogurt dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë në fije; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta e torta; cokollatë; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, shtesa ushqimore sezonale për ti dhënë shije ushqimit, erëza, bimë të 

konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i ngrirë).   

35   Reklamimi; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës. 

bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke përjashtuar 

transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me 

shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të 

mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve 

televizive.   

 

 

 

(111)  29717 

(151)  27/09/2022 

(181)  22/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/907 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  29824 

(151)  30/09/2022 

(181)  23/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/908 

(300)  90/650,280  16/04/2021  US 

(732)  Ecolab USA Inc. 1 Ecolab Place 

Saint Paul, Minnesota 55102 

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)  WHERE HEALTH BEGINS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për trajtimin e ujit; kimikate të përdorura në bujqësi; detergjentë për 

përdorim industrial; kimikate industriale; përgatitje kimike për qëllime shkencore, përveç 

atyre për përdorim mjekësor ose veterinar; kimikate pastruese për ujë; preparate për zbutjen 

e ujit.     

3   Preparate pastrimi; preparate zbardhuese; gërryes; preparate kimike për pastrim për 

qëllime shtëpiake; lecka të ngopura me detergjent për pastrim; largues yndyre, përveç për 

përdorim në proceset e prodhimit; detergjentë, përveç atyre për përdorim në proceset e 

prodhimit dhe për qëllime mjekësore; preparate për pastrim kimik; preparate për lavanderi; 

preparate për zbardhjen e rrobave; niseshte rrobash; vajra për qëllime pastrimi; mbulesë 

rëre; letër zmerile; solucion për fërkim; sapun; preparatet për zhbllokimin e tubave të 

kullimit; preparate për lustrim; ajër të konservuar nën presion për qëllime pastrimi dhe 

thithjes së pluhurit; detergjent lavanderie; lavanderi para-thithëse; çarçafë rrobash të 

ngopura me detergjent; preparate për heqjen e yndyrës, për përdorim shtëpiak; lëngje dhe 

pluhura gërryese për qëllime të përgjithshme; pastë gërryese; gërryes fleksibël; sapun 

industrial jo mjekues; sapun kundër djersitjes; sapun bar; agjentë pastrues kaustik për 

pastrimin e sipërfaqeve; përforcuesit e detergjentit që janë detergjent për lavanderi, për 

përdorim shtëpiak dhe industrial; preparatet e pastrimit për përdorim në bujqësi dhe 

blegtori; preparate pastruese në formë shkumash; tretës kundër yndyrës, përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit; pastrues automobilash; sapunë për duar jo mjekues.     

5   Dezinfektues; aditivë të ushqimit; sanitizues; preparate veterinare; preparate për 

pastrimin e ajrit; larës dore antibakteriale; sapun antibakterial; antiseptikë; preparate 

antiparazitare; preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; biocidet; larës 

bagëtish; preparate kimike për trajtimin e mykut; preparate kimike për qëllime veterinare; 

sapun dezinfektues; germicide; insekticide; ushqim mjeksor për kafshë; sapun mjekësor; 

pastrues antiseptik; detergjentë mikrobvrasës; pesticide antibakteriale; detergjentë për 

qëllime mjekësore; preparate farmaceutike, përkatësisht tretësirë biocidike për thithka, 

preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës, preparate farmaceutike për trajtimin e 

çrregullimeve të lëkurës; preparate për e zhytjen e thithkave dhe larjen e gjirit për përdorim 

në industrinë e qumështit; preparate mjekësore, përkatësisht, dezinfektues për përdorim 

mjekësor, sprej antibakterial për të parandaluar sëmundjet; preparate veterinare, 

përkatësisht produktet anti-infektive për përdorim veterinar, sprej për të shmangur 

infeksionet, tretësirë mjekësore për thithka, tretësirë veterinare dhe sprej për dermatologjinë 

veterinare, preparatet bakteriale për përdorim veterinar, preparatet veterinare të përdorshme 
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te kafshët për të shmangur infeksionin gjatë një ekzaminimi klinik; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; fungicide; 

përgatitjet për vrasjen e barërave të këqija.     

9   Softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm për menaxhimin e projektit; 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm për auditimin, simulimin, 

vlerësimin, monitorimin, menaxhimin dhe optimizimin e pastrimit dhe sanitizimit të 

mjediseve të përpunimit të ushqimit dhe pijeve; program kompjuterik i shkarkueshëm dhe i 

regjistrueshëm që lejon përdoruesit të marrin raporte, alarme dhe njoftime në lidhje me 

proceset bujqësore, hortikulturore, industriale dhe prodhuese dhe proceset e sigurisë 

ushqimore; program kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistrueshëm që lejon 

përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, ndjekin dhe analizojnë aktivitetet e 

biznesit, përkatësisht, softuerin për lokalizimin e dokumenteve; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe i regjistrueshëm që lejon përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, 

menaxhojnë, lokalizojnë dhe analizojnë aktivitetet e biznesit, përkatësisht, softuer për 

vlerësimin e rrezikut, analizën e biznesit dhe auditimin e praktikave të pastrimit, sanitizimit 

dhe të dezinfektimit.     

35   Shërbime këshillimi; auditimi i biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi; hulumtim 

biznesi; promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për çështjet sanitare, përfshirë higjienën e 

duarve dhe higjienën personale; analiza e të dhënave të biznesit në fushën e pastrimit, 

dezinfektimit dhe pastrimit gjithëpërfshirës; këshillim biznesi në lidhje me përdorimin 

efikas të materialeve në fushën e pastrimit, përkatësisht, këshillim në lidhje me përdorimin 

efikas të energjisë, ujit dhe preparatave për pastrim dhe sanitizim gjatë pastrimit për të 

tjerët; shërbime të dyqaneve me pakicë në internet dhe shërbime të katalogut të porosive me 

postë që përmbajnë kimikate për trajtimin e ujit, kimikate të përdorura në bujqësi, 

detergjentë për përdorim industrial, preparate pastrimi, preparate zbardhuese, dezinfektues, 

aditivë ushqimi, sanitizues dhe preparate veterinare.    

41   Shërbime trajnimi; ofrimi i botimeve elektronike në internet, të pa shkarkueshme; 

shërbime mësimore; shërbime arsimore; shërbime udhëzimi; organizimi dhe drejtimi i 

punëtorive; sigurimin e programeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me kimikatet e 

trajtimit të ujit, kimikatet e përdorura në bujqësi, detergjentët për përdorim industrial, 

preparatet pastruese, preparatet zbardhuese, dezinfektuesit, aditivët e ushqimit, sanitizuesit 

dhe preparatet veterinare; sigurimin e programeve arsimore dhe trajnuese në lidhje me 

dezinfektuesit dhe pastruesit, kontrollin dhe parandalimin e infeksionit, biosigurinë dhe 

protokollet dhe procedurat e dezinfektimit dhe pastrimit; shërbime trajnimi në lidhje me 

praktikat dhe procedurat efikase të larjes së enëve; shërbime trajnimi në lidhje me higjienën 

e duarve; shërbime arsimore, përkatësisht, mbajtja e klasave, konferencave, punëtorive, 

kurseve të çertifikimit, seminareve dhe trajnimeve në lidhje me sigurinë ushqimore, 

higjienën, sanitizimin dhe sigurinë e klientit për industrinë bujqësore dhe shpërndarjen e 

materialeve trajnuese në lidhje me to; shërbime arsimore, përkatësisht, mbajtja e klasave, 

seminareve dhe trajnimeve në fushën e pastrimit, dezinfektimit, sanitizimit, higjienës dhe 

kontrollit të infeksionit, zgjedhja dhe përdorimi i duhur i produkteve, pajisjeve dhe 

shërbimeve të pastrimit; shërbime trajnimi në fushën e pastrimit gjithëpërfshirës, 

dezinfektimit dhe sanitizimit për përpunimin e ushqimit, prodhimin e kafshëve dhe 

industritë e kopshtarisë; shërbime arsimore në fushën e pastrimit gjithëpërfshirës, 

dezinfektimit, sanitizimit dhe eliminimit të dëmtuesve për përpunimin e ushqimit, 

prodhimin e kafshëve dhe industritë e kopshtarisë   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1221 

 

42   Softueri si një shërbim që përmban softuer për menaxhimin e projektit; softueri si një 

shërbim që përmban softuer për auditimin, simulimin, vlerësimin, monitorimin, 

menaxhimin dhe optimizimin e pastrimit dhe sanitizimit të mjediseve të përpunimit të 

ushqimit dhe pijeve; shërbime të auditimit; kërkime kimike; kontrolli i cilësisë; konsulencë 

teknologjike; shërbime të auditimit të cilësisë së shërbimeve në fushën e pastrimit 

gjithëpërfshirës, dezinfektimit dhe sanitizimit për përpunimin e ushqimit, prodhimin e 

kafshëve dhe industritë e kopshtarisë; kryerjen e auditimeve të sigurisë ushqimore në 

industrinë e përpunimit të ushqimit; testimi i sigurisë ushqimore dhe konsultimi lidhur me 

to; softueri si një shërbim që përmban softuer që lejon përdoruesit të marrin raporte, alarme 

dhe njoftime në lidhje me proceset bujqësore, hortikulturore, industriale dhe prodhuese dhe 

proceset e sigurisë ushqimore; softueri si një shërbim që përmban softuer që lejon 

përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, lokalizojnë dhe analizojnë aktivitetet e 

biznesit, përkatësisht, softuerin për lokalizimin e dokumenteve; softueri si një shërbim që 

përmban softuer që lejon përdoruesit të kryejnë, monitorojnë, menaxhojnë, lokalizojnë dhe 

analizojnë aktivitetet e biznesit, përkatësisht, softuerin për vlerësimin e rrezikut, analizën e 

biznesit dhe auditimin e pastrimit, sanitizimit dhe praktikave të dezinfektimit.     

 

 

 

(111)  29674 

(151)  23/09/2022 

(181)  23/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/910 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Prezantimi i artikujve horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente në të gjitha mediat e komunikimit për qëllime të shitjes me pakicë; reklama në 

internet; sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me artikuj 

horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish, orë inteligjente dhe artikuj për shitje në 

internet; shërbime me pakicë për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish 

dhe orë inteligjente përmes rrjeteve kompjuterike globale, katalogëve, postës dhe çdo mjeti 

tjetër elektronik; shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; publicitet dhe 

shërbime promovuese; shpërndarja e materialit promovues; shërbime këshilluese për 

reklamim dhe marketing; shërbime këshilluese në lidhje me aktivitetet promovuese.   

37   Shërbime riparimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë 

inteligjente; shërbime të mirëmbajtjes për artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj 
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bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime lustrimi për artikuj horologjikë dhe kronometrikë 

dhe artikuj bizhuterish; shërbime të rregullimit të artikujve horologjikë dhe kronometrikë, 

artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime restaurimi për artikuj horologjikë dhe 

kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; shërbime të kontrollit teknik për 

artikuj horologjikë dhe kronometrikë, artikuj bizhuterish dhe orë inteligjente; ofrimi i 

këshillave dhe informacioneve për të gjitha shërbimet e lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  29920 

(151)  14/10/2022 

(181)  23/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/911 

(732)  Spacelabs Holdings, Inc. 35301 SE 

Center Street, Snoqualmie, Washington 

98065, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  SPACELABS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pajisjet elektronike për monitorimin e aktivitetit të brendshëm fiziologjik; 

Pajisjet mjekësore, kirurgjikale dhe diagnostikuese; pajisje elektronike mjekësore; pajisje 

monitorimi për qëllime mjekësore; pajisje mjekësore dhe kirurgjikale ultrazanore; pajisje 

mjekësore diagnostike, pajisje kardiake dhe pajisje të imazheve mjekësore dhe kirurgjikale. 

     

 

 

(111)  29916 

(151)  14/10/2022 

(181)  23/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/913 

(591)  Bardh  dhe zi 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si,Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 
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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. 

     

 

 

(111)  29748 

(151)  28/09/2022 

(181)  23/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/914 

(300)  18569/2020  26/12/2020  CH 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOLCE GUSTO NEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ngrohje dhe gatim; aparate për ngrohjen e qumështit dhe për 

shkumëzimin e qumështit; aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta ose 

frigoriferike; makina elektrike për përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve të nxehta, të ftohta 

ose frigoriferike (përveç makinerive elektromekanike); makina elektrike për kafe, ibrik 

elektrike për kafe dhe zierës kafeje me filtrues; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura; aparate elektrike për bërjen e çajit dhe kafesë; makina elektrike për 

përgatitjen e pijeve; komponentët që kanë të bëjnë mbushjen, gëzhojë (cartridges) dhe 

pjesët rezervë për këto makina. 

 

   

 

 

 

(111)  29821 

(151)  30/09/2022 

(181)  24/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/917 

(591)  E kuqe, e kalter, e gjelbert, e verdhe, e 

hiri dhe e bardhe 

(732)  A. LOACKER - S.P.A. Via Gasters 3  

39054 Auna di Sotto, Renon (BZ), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1224 

 

 

(511) 30   Ëmbëlsira dhe bonbona, në veçanti vafer dhe biskota; çokollatë dhe produkte 

çokollate, në veçanti çokollatë me arra dhe bajame; preparatet e drithërave, në veçanti 

ushqime të lehta me bazë drithëra; kafe, çaj dhe kakao.   

 

 

 

(111)  29876 

(151)  06/10/2022 

(181)  24/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/918 

(591)  E zezë dhe e kuqe 

(732)  OLGARLAR SPOR MALZEMELERİ 

TURİZM İLAN REKLAM  AJANSLIĞI 

YAYINCILIK VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Ulus Mahallesi Öztopuz Cad. 

No:30 Ulus 34340 Beşiktaş İstanbul, TR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një shumëllojshmërie mallrash, duke 

përjashtuar transportin e tyre, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

ato mallra; Pajisjet teknologjike të veshjeve (orë inteligjente, shirita dore, pajisje të veshura 

me kokë). Veshje mbrojtëse, pajisje mbrojtëse dhe shpëtimi të jetës. Syzet, syzet e diellit 

dhe kutitë e tyre, kutitë, pjesët dhe aksesorët. Biçikletat dhe trupat (kornizat) e tyre, 

mbajtëset e dorës, parafango. Rafte çatie, transportues biçikletash dhe skish, shalë për 

automjete, karroca, karrige me rrota. Karrocat me rrota, karrocat e tregut, karrocat me një 

ose me shumë rrota, karrocat e tregut, transportuesit me rrota për mallrat shtëpiake. Artikujt 

prej stolive (përfshirë imitimet); ari, stoli, gurë të çmuar dhe bizhuteri të bëra prej tyre, 

mansheta, kunja dhe statuja, xhingël. Orët dhe kohëmatësit (kronometrat dhe pjesët e tyre, 

përfshirë brezat e orës). Trofetë e dhënë në gara të bëra prej metali të çmuar. Rruzaresh. 

Lëkurë dhe lëkurë të përpunuar ose të papërpunuar, lëkurë artificiale, lëkurë, lëkurë 

rreshtimi. Mallrat që nuk klasifikohen në klasa të tjera për bartje prej lëkure, imitime prej 

lëkure ose materiale të tjera, të krijuara për bartjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; 

çanta, kuleta, kuti dhe mbathje të bëra prej lëkure ose lëkure të trashë; valixhet, bagazhet 

[valixhet], valixhet; Çadra; çadra te mëdha dielli; çadra dielli; shkopinj për ecje, kamxhikë; 

lidhëse nga konopi – sigurie dhe për kafshe; shale për kuaj; shkelëse qe lidhen ne shalën e 

kuajve për ngritje - ngjitëse; rripa lëkure (shale). Veshje, përfshirë të brendshmet dhe 

veshjet e jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta; çorape, shallë (veshje), 

shall (mbulesa trupi), shamia, shalle, rripa (veshje); Veshmbathje, këpucë, pantofla, 

sandale, mbulesa për koke, kapelë, kapele me strehë (kaqketa), bereta, kapele (mbulesa 

koke), kapele për koke. Lojëra dhe lodra. Lojërat e luajtura në sallë; mjete, makina dhe 

pajisje (përfshirë edhe monedhën) për lojëra që mund të lidhen dhe të luhen me një ekran 

ose monitor të jashtëm. Pajisje gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë; mjete për 

peshkim, karrem artificial për peshk, kurthe për gjueti dhe peshkim. Shërbimet e montimit; 

(Shërbimet e specifikuara mund të sigurohen nga pakicë, dyqane me shumicë, media 
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elektronike, katalog dhe metoda të tjera të ngjashme.) 

   

 

 

 

(111)  29675 

(151)  23/09/2022 

(181)  24/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/919 

(732)  URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Allergo-COMOD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike në fushën e oftalmologjisë dhe rinologjisë; preparate 

mjekësore në fushën e oftalmologjisë dhe rinologjisë; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; suva; materiale për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyllë 

dhëmbësh; dezinfektues; preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për lentet e 

kontaktit; zgjidhje për shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; 

zgjidhje për lagështimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të 

kontaktit; pomada për sy; pika sysh; preparate oftalmologjike; sprej për hundë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura jo në fushën e imunoterapisë shkakësore.   

 

 

 

(111)  29676 

(151)  23/09/2022 

(181)  24/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/920 

(732)  URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  HYLO COMOD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dhe substanca dietike për qëllime mjekësore ose 

veterinare; formula (qumësht) për foshnje; suplemente dietike për njerëzit dhe kafshët; 

suva, materiale për mbështjellje; mbështjellëse, mjekësore; material për ndalimin e 

dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; preparatet për asgjësimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide; preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për lentet e kontaktit; 

zgjidhje për shpëlarjen e lenteve të kontaktit; dezinfektues për lentet e kontaktit; zgjidhje 

për lagështimin e lenteve të kontaktit; zgjidhje për neutralizimin e lenteve të kontaktit; 

kremra medicinale; kremra farmaceutike; pomadë oftalmologjike; pika sysh; preparate 
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oftalmologjike.   

 

 

 

(111)  29678 

(151)  23/09/2022 

(181)  24/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/921 

(591)  Portokalli, e Kuqe, Vjollcë, Kaltërt e 

errët, Kaltërt e lehtë, Jeshile dhe e Verdhë 

(300)  4751271  02/04/2021  FR 

(732)  TotalEnergies SE 2 place Jean Millier 

La Défense 6 92400 Courbevoie France, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri, bujqësi, hortikulturë, pylltari dhe akuakulturë; 

plehrat dhe fertilizuesit; plastikë të papërpunuar në të gjitha format; ngjitës për përdorim në 

industri; petrokimikate dhe derivatet e tyre; polimere dhe aditivë kimikë në polimere; 

rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara; baltat e shpimit dhe aditivët kimikë për 

baltat e shpimit; tretës kimikë; litium; natriumi; hidrokarbure; hidrogjen; hidrokarbure dhe 

derivate të gazit natyror; metan; detergjentë për përdorim industrial; përgatitjet e yndyrosjes 

për përdorim në proceset e prodhimit; përgatitje kimike të kondensimit; shpërndarës të 

produkteve të naftës; produkte kimike për thithjen ose heqjen e të gjitha produkteve të 

naftës; lëngje dhe agjentë çlirimi; kimikate të përdorura për rafinimin e naftës; produkte 

kimike për trajtimin, pastrimin dhe dekontaminimin e gazrave; ure; produkte që rrjedhin 

nga ure dhe amoniak [produkte kimike]; produkte për trajtimin e ujit; aditivë kimikë për 

përdorim në industri; aditivë kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe 

produkte të tjera të naftës; aditivë kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; produkte 

antifriz dhe shkrirje; ftohës; lëngje hidraulike dhe lëngje transmetimi; lëngjet e frenave.   

2   Mastikë (rrëshirë natyrore); preparate kundër ndryshkut; preparate kundër korrozionit; 

ngjyrë për automjete motorike   

3   Përgatitjet pastruese, lustruese, grryese, zhveshëse dhe gërryese; përgatitjet për larjen 

dhe mirëmbajtjen e automjeteve; përgatitje për larjen dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

ndërtesave; heqës njollash; lëngje për pastrimin e xhamave.   

4   Naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); energji elektrike në të gjitha format; karburantet; 

biokarburantet; karburantë dhe biokarburantë; naftë; gaz natyror dhe gazra nafte në të gjitha 

format; lubrifikantë, vajra industrial dhe yndyrna; vajra bazë; aditivë nafte të përdorur në 

industri; aditivë jo-kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës; aditivë jo-kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; tretës të naftës.   

5   Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; insekticide, herbicide, fungicide, 

pesticide; preparate fitosanitare; dezinfektues; spërkatës aromatizues ajri.   

6   Kontejnerë dhe kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; priza metalike; cilindra 

metalikë, rezervuarë dhe kazan për gaz dhe produkte nafte; tubacione, tuba dhe tuba 

metalikë për transportin e gazit dhe produkteve të naftës.   
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7   Aparate dhe instalime për prodhimin e energjisë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe 

gazit; turbinat e erës dhe pjesët e tyre; pjesë motorike; filtra motorik; makina për rafinimin 

e vajit; gjeneratorë të energjisë për automjete; shpërndarës të karburantit për stacionet e 

shërbimit; robotë industriale; aparate robotike të automatizuar kushtuar shërbimeve 

energjetike, mbrojtjes së mjedisit ose zhvillimit të qëndrueshëm   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, vezhguese, fotografike, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, kontrollues (mbikëqyrës) dhe aparate mesimi; aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin, kontrollimin dhe 

komandimin e energjisë elektrike; kanalet e energjisë elektrike dhe pajisjet për përcjelljen e 

energjisë elektrike (tela, kabllo) ;kolektorë elektrikë; instrumente matëse të energjisë 

elektrike; gazometra (instrumente matës); aparate dhe instrumente për monitorimin dhe 

matjen e energjisë; aparate kontrolli dhe instrumente kontrolli për menaxhimin e energjisë; 

rregullatorët e energjisë; qeliza elektrike dhe bateri; qelizat e karburantit dhe bateritë; 

karikues për bateri dhe qeliza; aparate diellore dhe instalime për prodhimin e energjisë 

elektrike; qelizat fotovoltaike dhe modulet; panele diellore; akumulatorët për fuqinë 

fotovoltaike; aparate sigurie dhe automatizimi për ndërtesat dhe shtëpitë private; sisteme 

automatizimi në shtëpi; servera për automatizimin e shtëpisë; ndërruesit e frekuencës, 

konvertuesit e tensionit; akumulatorët elektrikë dhe aparatet për rimbushjen e 

akumulatorëve elektrikë; pajisje dhe veshje mbrojtëse dhe të sigurisë; trekëndëshat 

paralajmërues për automjetet e prishjes; syzet dhe kasat e syzeve; altoparlantë; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; aplikacione softuerike dhe mobile; aparate diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore; aparate dhe softuer për testimin dhe analizimin e naftës dhe produkteve 

kimike; karta elektronike dhe magnetike; transmetuesit, kartat dhe shënjat që lejojnë hyrjen 

në rrjetet rrugore ose të autostradave; radio për automjete; bateri për automjete; terminalet 

dhe stacionet për rimbushjen dhe furnizimin me energji të baterive dhe automjeteve.   

11   Instalime dhe aparate për ndriçimin, ngrohjen, gatimin, gjenerimin e avullit, tharjen, 

ftohjen dhe ajrosjen; instalime dhe aparate për shkatërrimin ose asgjësimin e mbeturinave; 

instalime dhe aparate për pastrimin, dekontaminimin, ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës; sensorë 

dhe kolektorë të energjisë diellore për ngrohje; instalime dhe aparate për trajtimin, 

shpërndarjen dhe furnizimin e gazit; instalime dhe aparate për shpërndarjen dhe trajtimin e 

ujit; pajisje shtesë për rregullimin dhe sigurinë për instalimet e ujit dhe gazit; kaldaja; 

llambat për ndriçim    

12   Automjetet; pjesë dhe pajisje për automjete; goma për rrota të automjeteve, xhama 

dielli për automjete, mbulesa ulesesh për automjete, zinxhirë gomash [pjesë të automjeteve 

tokësore], rripa sigurie, shtroje automjetesh në formë; drone   

14   Orë, artikuj horologjikë dhe instrumente kronometrikë.   

16   Lëndë e shtypur; artikuj shkrimi dhe kërkesa për zyre (përveç mobiljeve); broshura, 

revista, gazeta, prospekte, katalogë, udhëzues, libra; qese paketimi të bëra prej letre ose 

kartoni; kuti kartoni ose letre; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale dhe 

mbështetje reklamuese në letër dhe promovuese; etiketat ngjitëse.   

17   Rrëshira gjysmë të gatshme artificiale dhe sintetike; polimere elastomere; filma 

polimer (përveç atyre për paketim ose ambalazh); gome sintetike; e papërpunuar dhe 

gjysëm të gatshëm; materiale plastike gjysëm të gatshme; paketim plastik, përkatësisht: 

çanta, thasë, film dhe çarçafë; tapa prej gome; produkte dhe materiale izoluese; vajra 

izolues dhe yndyrna; vulat dhe ngjitëset.   

18   Bagazhet, çantat dhe transportuesit e tjerë; ombrella, ombrella dielli.   
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19   Materiale ndërtimi jo metalike; asfaltet, bitumi, tarët dhe derivatet e tyre; veshje 

bituminoze dhe lidhës për përdorim në ndërtimtari; struktura të transportueshme jometalike   

20   Kontejnerë dhe kontejnerë jo metalikë për ruajtje ose transport; kontejnerë ambalazhi 

prej plastike; priza jometalike    

21   Furça, krehra dhe sfungjer; artikuj pastrues    

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

28   Lojëra; lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive.   

35   Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; organizimi dhe menaxhimi i 

operacioneve tregtare për skemat e besnikërisë së klientëve; shërbime të kartës së 

besnikërisë; organizimi i ekspozitave ose ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

sponsorizimi dhe patronazhi reklamues dhe tregtar; pajtim dhe shërbime të menaxhimit të 

pajtimit (për palët e treta), për botime; administrim, faturim dhe shërbime të kontabilitetit 

në emër të palëve të treta; menaxhimi i biznesit në lidhje me blerjen, shitjen dhe furnizimin 

e energjisë dhe naftës, gazit dhe produkteve kimike; prokurimi i kontratave në emër të 

palëve të treta për blerjen dhe shitjen në fushën e energjisë; leximi i njehsorit të shërbimeve 

për qëllime faturimi; promovimi i mallrave në emër të palëve të treta të mundësuara nga të 

gjitha llojet e energjive; shërbimet këshilluese të biznesit dhe mbledhja e informacionit të 

biznesit në lidhje me konsumin e energjisë (përmirësimi dhe kontrolli i konsumit të 

energjisë); shërbime të menaxhimit të flotës së automjeteve; shërbimet e pajtimit automatik 

të mbledhjes së taksave; skedarët, bazat e të dhënave dhe shërbimet e menaxhimit të 

platformës së pritjes; menaxhim administrativ i blerjes së produkteve dhe / ose shërbimeve; 

shërbime me shumicë ose pakicë për naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbime me pakicë 

të produkteve të mëposhtme: produkte automobilistikë (naftë dhe mirëmbajtje), pajisje 

automjetesh, produkte ushqimore dhe pije, artikuj gazete dhe të palëvizshme, libra dhe 

botime të ndryshme, produkte farmaceutike, produkte higjienike dhe parfume, produkte 

pastrimi shtëpiake, produkte audio dhe video, lodra, lule, veshje dhe këpucë, telefona 

celularë dhe aksesorë të tyre; lojëra llotarie   

36   Çështjet financiare dhe informacioni; shërbime bankare; financat dhe shërbimet e 

kreditit; shërbime sigurimi; ofrimin e shërbimeve të parapagimit dhe kartave të pagesës dhe 

karta të tjera për qëllime financiare dhe shërbime financiare në lidhje me to; transferimi 

elektronik i fondeve; këshilla financiare dhe informacione në fushën e energjisë; shërbime 

të rikuperimit të taksave në emër të palëve të treta; ndërmjetësimi i kredive të karbonit; 

sponsorizimi dhe patronazhi financiar; shërbime investimi të fondeve; blerja e zotërimeve 

në kompani ose firma të të gjitha llojeve, financiare, komerciale, industriale, investime ose 

pasuri të paluajtshme; kapital sipërmarrje, kapital privat dhe aktivitete të kapitalit 

zhvillimor në fushën e energjisë; konsulencë në çështjet e financimit të projekteve të 

energjisë; transaksione financiare në tregjet e shitjes me shumicë për energji, gaz, energji 

elektrike dhe naftë dhe produkte kimike; ndërmjetësim në fushën e energjisë; 

ndërmjetësimi i lëndëve të para.   

37   Shërbime për nxjerrjen e burimeve natyrore; shërbimet e karburantit dhe karburantit; 

stacionet e shërbimit të automjeteve; mirëmbajtja, larja dhe riparimi i automjeteve dhe 

pjesëve të automjeteve; shërbime për ndërrimin e vajit të automjeteve; ndihma në rast të 

prishjes (riparimit) të automjetit; lyerja, vajosja dhe rregullimi i motorit; inflacioni, riparimi 

dhe montimi i gomave; shërbime të ndërtimit, mirëmbajtjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve; 

komisionimi, mirëmbajtja, zgjidhja e problemeve, riparimi i aparateve dhe instalimi i 

prodhimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së energjisë; ndërtimi, mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e 
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rafinerive dhe strukturave për prodhimin, shpërndarjen dhe magazinimin e naftës, gazit dhe 

produkteve kimike; marrja me qira e litarëve dhe pajisjeve të shpimit; shpimi i puseve; 

ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve, tubacioneve të naftës dhe gazit; 

rimbushja e baterive; rimbushja e automjeteve elektrike; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja 

e instalimeve për furnizimin me energji elektrike dhe rimbushjen e baterive dhe 

automjeteve; instalimi i pajisjeve telefonike; instalimi, programimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve të automatizimit në shtëpi në fushën e energjisë.   

38   Shërbime telekomunikuese; shërbime mobile dhe telefonike; lidhja dhe sigurimi i 

aksesit në internet dhe qasja në shërbime të tjera globale të rrjeteve kompjuterike; 

transmetimi, transmetimi dhe shkëmbimi i informacionit dhe të dhënave, përmes internetit 

dhe me çdo mjet tele informatik; shërbime të mesazheve elektronike; sigurimi i aksesit në 

platforma, blog dhe dhoma bisede në internet; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; 

teletransmetimi i informacionit dhe të dhënave për mirëmbajtjen e magazinimit ose 

shpërndarjes së gazit dhe energjisë elektrike   

39   Transporti, paketimi, distribuimi (shpërndarja), magazinimi, furnizimi i mallrave, 

përfshirë naftën, gazin dhe produktet kimike, si dhe të gjitha produktet e tregtuara në 

stacionet e shërbimit; transporti, shpërndarja (shpërndarja), ruajtja dhe furnizimi i energjisë 

në të gjitha format; informacion dhe këshilla në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; 

tërheqja, marrja me qira dhe sigurimi i përkohshëm i automjeteve; informacion mbi 

trafikun dhe transportin; shërbimet e lundrimit dhe vendndodhjes për automjetet.   

40   Prodhimi i të gjitha formave të energjive; transformimi dhe trajtimi i të gjitha 

materialeve për prodhimin e energjisë; shërbimet e përpunimit të elementeve natyrore 

(dielli, uji, era) në energji; trajtimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbetjeve dhe lëndëve 

organike; rafinimi; shërbimet e pastrimit, dezinfektimit dhe ndotjes për ajrin, ujin dhe 

tokën; shërbimet e dekontaminimit, ndotjes dhe kanalizimit për instalimet industriale dhe 

vendet, pajisjet dhe aparatet në fushën e prodhimit të energjisë; informacion teknik dhe 

këshilla për të tjerët në lidhje me prodhimin e energjisë; marrja me qira e aparateve dhe 

instalimeve për gjenerimin e energjisë në të gjitha format dhe sigurimin e informacionit në 

lidhje me to; marrja me qira e aparateve dhe instalimeve të trajtimit kimik dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me to; përzierjen e lubrifikantëve për palët e treat.   

41   Arsimi; trajnimi; shërbime argëtimi; veprimtari sportive dhe kulturore; botimi i 

botimeve (përveç reklamave) në çfarëdo forme; organizimin dhe zhvillimin e garave, 

lotarive dhe garave sportive; organizimi dhe drejtimi i kollokiumeve, forumeve dhe 

seminareve, konferencave, kongreseve; shfaqje dhe prodhim filmash; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; organizimi i fushatave informuese    

42   Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; shërbime inxhinierike; shërbimet e 

kërkimit, kërkimit dhe kërkimit për industritë e naftës, gazit dhe minierave; testimi i pusit të 

vajit; komisioneve, studimeve dhe vlerësimeve të depozitave të naftës, gazit dhe minierave; 

ndihmë shkencore, teknologjike dhe teknike (inxhinierike) në fushën e energjisë; hartimin 

dhe zhvillimin e rrjeteve të shpërndarjes së energjisë; shërbimet arkitektonike dhe 

përpilimin e planeve për ndërtimin e instalimeve në fushën e energjisë dhe rafinimin; 

konsulencë teknike dhe studime të projekteve teknike në lidhje me prodhimin dhe 

shpërndarjen e energjisë; studimi, kërkimi dhe zhvillimi në fushën e energjisë dhe naftës, 

gazit dhe produkteve kimike, kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, trajtimit të 

mbeturinave dhe zhvillimit të qëndrueshëm; shërbime të analizës, diagnostikimit dhe 

testimit në fushën e energjisë; shërbime laboratorike, analitike, diagnostike dhe testuese për 
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naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbimet e auditimit dhe ekspertizës në lidhje me 

energjinë dhe konsumin e energjisë; kontrollin dhe auditimet e sigurisë dhe cilësisë; 

shërbime të asistencës teknike me çertifikim dhe aprovim; inspektimi teknik dhe vlerësimet 

(shërbimet inxhinierike) të instalimeve që veprojnë me ndihmën e energjisë të të gjitha 

llojeve; inspektimet teknike të automjeteve; leximi i njehsorit në distancë të konsumit të 

energjisë; hartimin dhe analizën e sistemeve kompjuterike; furnizimi i ofruesit të shërbimit 

të aplikimit [OSHA).   

43   Shërbime restoranti; restorante; kafeteri; shërbime hoteliere, akomodimi i përkohshëm 

dhe shërbimet e rezervimit të tyre.   

45   Shërbime të kontrollit të sigurisë për prodhimin, depozitimin, transformimin dhe 

shpërndarjen e pajisjeve të energjisë, ujit dhe naftës, gazit ose produkteve kimike, dhe 

konsultimet në lidhje me to; licencimi, përfshirë licencimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale, teknologjive dhe koncepteve të ekskluzivitetit për palët e treta; shërbime të 

këshillimit të sigurisë në fushën e energjisë; këshilla ligjore dhe tatimore mbi kursimet e 

energjisë; shërbime të rrjeteve sociale në internet.   
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(591)  Portokalli, e Kuqe, Vjollcë, Kaltërt e 

errët, Kaltërt e lehtë, Jeshile dhe e Verdhë 

(300)  4765720  11/05/2021  FR 

(732)  TotalEnergies SE 2 place Jean Millier 

La Défense 6 92400 Courbevoie France, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri, bujqësi, hortikulturë, pylltari dhe 

akuakulturë;plehrat dhe fertilizuesit;plastikë të papërpunuar në të gjitha format;ngjitës për 

përdorim në industri;petrokimikate dhe derivatet e tyre;polimere dhe aditivë kimikë në 

polimere;rrëshira artificiale dhe sintetike të papërpunuara;baltat e shpimit dhe aditivët 

kimikë për baltat e shpimit;tretës 

kimikë;litium;natriumi;hidrokarbure;hidrogjen;hidrokarbure dhe derivate të gazit 

natyror;metan;detergjentë për përdorim industrial;përgatitjet e yndyrosjes për përdorim në 

proceset e prodhimit;përgatitje kimike të kondensimit;shpërndarës të produkteve të 

naftës;produkte kimike për thithjen ose heqjen e të gjitha produkteve të naftës;lëngje dhe 

agjentë çlirimi;kimikate të përdorura për rafinimin e naftës;produkte kimike për trajtimin, 

pastrimin dhe dekontaminimin e gazrave;ure;produkte që rrjedhin nga ure dhe amoniak 

[produkte kimike];produkte për trajtimin e ujit;aditivë kimikë për përdorim në 

industri;aditivë kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës;aditivë kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide;produkte antifriz dhe 

shkrirje;ftohës;lëngje hidraulike dhe lëngje transmetimi;lëngjet e frenave   
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2   Mastikë (rrëshirë natyrore); preparate kundër ndryshkut; preparate kundër korrozionit; 

ngjyrë për automjete motorike   

3   Përgatitjet pastruese, lustruese, grryese, zhveshëse dhe gërryese; përgatitjet për larjen 

dhe mirëmbajtjen e automjeteve; përgatitje për larjen dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

ndërtesave; heqës njollash; lëngje për pastrimin e xhamave.   

4   Naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); energji elektrike në të gjitha format; karburantet; 

biokarburantet; karburantë dhe biokarburantë; naftë; gaz natyror dhe gazra nafte në të gjitha 

format; lubrifikantë, vajra industrial dhe yndyrna; vajra bazë; aditivë nafte të përdorur në 

industri; aditivë jo-kimikë për karburant, lubrifikantë, lëndë djegëse, bitum dhe produkte të 

tjera të naftës; aditivë jo-kimikë për insekticide, herbicide dhe fungicide; tretës të naftës.   

5   Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; insekticide, herbicide, fungicide, 

pesticide; preparate fitosanitare; dezinfektues; spërkatës aromatizues ajri.   

6   Kontejnerë dhe kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; priza metalike; cilindra 

metalikë, rezervuarë dhe kazan për gaz dhe produkte nafte; tubacione, tuba dhe tuba 

metalikë për transportin e gazit dhe produkteve të naftës   

7   Aparate dhe instalime për prodhimin e energjisë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe 

gazit; turbinat e erës dhe pjesët e tyre; pjesë motorike; filtra motorik; makina për rafinimin 

e vajit; gjeneratorë të energjisë për automjete; shpërndarës të karburantit për stacionet e 

shërbimit; robotë industriale; aparate robotike të automatizuar kushtuar shërbimeve 

energjetike, mbrojtjes së mjedisit ose zhvillimit të qëndrueshëm   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, vezhguese, fotografike, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, kontrollues (mbikëqyrës) dhe aparate mesimi; aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin, kontrollimin dhe 

komandimin e energjisë elektrike; kanalet e energjisë elektrike dhe pajisjet për përcjelljen e 

energjisë elektrike (tela, kabllo) ;kolektorë elektrikë; instrumente matëse të energjisë 

elektrike; gazometra (instrumente matës); aparate dhe instrumente për monitorimin dhe 

matjen e energjisë; aparate kontrolli dhe instrumente kontrolli për menaxhimin e energjisë; 

rregullatorët e energjisë; qeliza elektrike dhe bateri; qelizat e karburantit dhe bateritë; 

karikues për bateri dhe qeliza; aparate diellore dhe instalime për prodhimin e energjisë 

elektrike; qelizat fotovoltaike dhe modulet; panele diellore; akumulatorët për fuqinë 

fotovoltaike; aparate sigurie dhe automatizimi për ndërtesat dhe shtëpitë private; sisteme 

automatizimi në shtëpi; servera për automatizimin e shtëpisë; ndërruesit e frekuencës, 

konvertuesit e tensionit; akumulatorët elektrikë dhe aparatet për rimbushjen e 

akumulatorëve elektrikë; pajisje dhe veshje mbrojtëse dhe të sigurisë; trekëndëshat 

paralajmërues për automjetet e prishjes; syzet dhe kasat e syzeve; altoparlantë; pajisje për 

përpunimin e të dhënave; aplikacione softuerike dhe mobile; aparate diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore; aparate dhe softuer për testimin dhe analizimin e naftës dhe produkteve 

kimike; karta elektronike dhe magnetike; transmetuesit, kartat dhe shënjat që lejojnë hyrjen 

në rrjetet rrugore ose të autostradave; radio për automjete; bateri për automjete; terminalet 

dhe stacionet për rimbushjen dhe furnizimin me energji të baterive dhe automjeteve.   

11   Instalime dhe aparate për ndriçimin, ngrohjen, gatimin, gjenerimin e avullit, tharjen, 

ftohjen dhe ajrosjen; instalime dhe aparate për shkatërrimin ose asgjësimin e mbeturinave; 

instalime dhe aparate për pastrimin, dekontaminimin, ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës; sensorë 

dhe kolektorë të energjisë diellore për ngrohje; instalime dhe aparate për trajtimin, 

shpërndarjen dhe furnizimin e gazit; instalime dhe aparate për shpërndarjen dhe trajtimin e 

ujit; pajisje shtesë për rregullimin dhe sigurinë për instalimet e ujit dhe gazit; kaldaja; 
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llambat për ndriçim    

12   Automjetet; pjesë dhe pajisje për automjete; goma për rrota të automjeteve, xhama 

dielli për automjete, mbulesa ulesesh për automjete, zinxhirë gomash [pjesë të automjeteve 

tokësore], rripa sigurie, shtroje automjetesh në formë; drone   

14   Orë, artikuj horologjikë dhe instrumente kronometrikë.   

16   Lëndë e shtypur; artikuj shkrimi dhe kërkesa për zyre (përveç mobiljeve); broshura, 

revista, gazeta, prospekte, katalogë, udhëzues, libra; qese paketimi të bëra prej letre ose 

kartoni; kuti kartoni ose letre; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale dhe 

mbështetje reklamuese në letër dhe promovuese; etiketat ngjitëse.   

17   Rrëshira gjysmë të gatshme artificiale dhe sintetike; polimere elastomere; filma 

polimer (përveç atyre për paketim ose ambalazh); gome sintetike; e papërpunuar dhe 

gjysëm të gatshëm; materiale plastike gjysëm të gatshme; paketim plastik, përkatësisht: 

çanta, thasë, film dhe çarçafë; tapa prej gome; produkte dhe materiale izoluese; vajra 

izolues dhe yndyrna; vulat dhe ngjitëset.   

18   Bagazhet, çantat dhe transportuesit e tjerë; ombrella, ombrella dielli.   

19   Materiale ndërtimi jo metalike;asfaltet, bitumi, tarët dhe derivatet e tyre;veshje 

bituminoze dhe lidhës për përdorim në ndërtimtari;struktura të transportueshme jometalike   

20   Kontejnerë dhe kontejnerë jo metalikë për ruajtje ose transport; kontejnerë ambalazhi 

prej plastike; priza jometalike    

21   Furça, krehra dhe sfungjer; artikuj pastrues    

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke   

28   Lojëra; lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive.   

35   Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; organizimi dhe menaxhimi i 

operacioneve tregtare për skemat e besnikërisë së klientëve; shërbime të kartës së 

besnikërisë; organizimi i ekspozitave ose ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

sponsorizimi dhe patronazhi reklamues dhe tregtar; pajtim dhe shërbime të menaxhimit të 

pajtimit (për palët e treta), për botime; administrim, faturim dhe shërbime të kontabilitetit 

në emër të palëve të treta; menaxhimi i biznesit në lidhje me blerjen, shitjen dhe furnizimin 

e energjisë dhe naftës, gazit dhe produkteve kimike; prokurimi i kontratave në emër të 

palëve të treta për blerjen dhe shitjen në fushën e energjisë; leximi i njehsorit të shërbimeve 

për qëllime faturimi; promovimi i mallrave në emër të palëve të treta të mundësuara nga të 

gjitha llojet e energjive; shërbimet këshilluese të biznesit dhe mbledhja e informacionit të 

biznesit në lidhje me konsumin e energjisë (përmirësimi dhe kontrolli i konsumit të 

energjisë); shërbime të menaxhimit të flotës së automjeteve; shërbimet e pajtimit automatik 

të mbledhjes së taksave; skedarët, bazat e të dhënave dhe shërbimet e menaxhimit të 

platformës së pritjes; menaxhim administrativ i blerjes së produkteve dhe / ose shërbimeve; 

shërbime me shumicë ose pakicë për naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbime me pakicë 

të produkteve të mëposhtme: produkte automobilistikë (naftë dhe mirëmbajtje), pajisje 

automjetesh, produkte ushqimore dhe pije, artikuj gazete dhe të palëvizshme, libra dhe 

botime të ndryshme, produkte farmaceutike, produkte higjienike dhe parfume, produkte 

pastrimi shtëpiake, produkte audio dhe video, lodra, lule, veshje dhe këpucë, telefona 

celularë dhe aksesorë të tyre; lojëra llotarie   

36   Çështjet financiare dhe informacioni; shërbime bankare; financat dhe shërbimet e 

kreditit; shërbime sigurimi; ofrimin e shërbimeve të parapagimit dhe kartave të pagesës dhe 

karta të tjera për qëllime financiare dhe shërbime financiare në lidhje me to; transferimi 

elektronik i fondeve; këshilla financiare dhe informacione në fushën e energjisë; shërbime 
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të rikuperimit të taksave në emër të palëve të treta; ndërmjetësimi i kredive të karbonit; 

sponsorizimi dhe patronazhi financiar; shërbime investimi të fondeve; blerja e zotërimeve 

në kompani ose firma të të gjitha llojeve, financiare, komerciale, industriale, investime ose 

pasuri të paluajtshme; kapital sipërmarrje, kapital privat dhe aktivitete të kapitalit 

zhvillimor në fushën e energjisë; konsulencë në çështjet e financimit të projekteve të 

energjisë; transaksione financiare në tregjet e shitjes me shumicë për energji, gaz, energji 

elektrike dhe naftë dhe produkte kimike; ndërmjetësim në fushën e energjisë; 

ndërmjetësimi i lëndëve të para.   

37   Shërbime për nxjerrjen e burimeve natyrore; shërbimet e karburantit dhe karburantit; 

stacionet e shërbimit të automjeteve; mirëmbajtja, larja dhe riparimi i automjeteve dhe 

pjesëve të automjeteve; shërbime për ndërrimin e vajit të automjeteve; ndihma në rast të 

prishjes (riparimit) të automjetit; lyerja, vajosja dhe rregullimi i motorit; inflacioni, riparimi 

dhe montimi i gomave; shërbime të ndërtimit, mirëmbajtjes dhe mirëmbajtjes së rrugëve; 

komisionimi, mirëmbajtja, zgjidhja e problemeve, riparimi i aparateve dhe instalimi i 

prodhimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së energjisë; ndërtimi, mirëmbajtja dhe mirëmbajtja e 

rafinerive dhe strukturave për prodhimin, shpërndarjen dhe magazinimin e naftës, gazit dhe 

produkteve kimike; marrja me qira e litarëve dhe pajisjeve të shpimit; shpimi i puseve; 

ndërtimi, instalimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve, tubacioneve të naftës dhe gazit; 

rimbushja e baterive; rimbushja e automjeteve elektrike; instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja 

e instalimeve për furnizimin me energji elektrike dhe rimbushjen e baterive dhe 

automjeteve; instalimi i pajisjeve telefonike; instalimi, programimi dhe mirëmbajtja e 

sistemeve të automatizimit në shtëpi në fushën e energjisë.   

38   Shërbime telekomunikuese; shërbime mobile dhe telefonike; lidhja dhe sigurimi i 

aksesit në internet dhe qasja në shërbime të tjera globale të rrjeteve kompjuterike; 

transmetimi, transmetimi dhe shkëmbimi i informacionit dhe të dhënave, përmes internetit 

dhe me çdo mjet tele informatik; shërbime të mesazheve elektronike; sigurimi i aksesit në 

platforma, blog dhe dhoma bisede në internet; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; 

teletransmetimi i informacionit dhe të dhënave për mirëmbajtjen e magazinimit ose 

shpërndarjes së gazit dhe energjisë elektrike.   

39   Transporti, paketimi, distribuimi (shpërndarja), magazinimi, furnizimi i mallrave, 

përfshirë naftën, gazin dhe produktet kimike, si dhe të gjitha produktet e tregtuara në 

stacionet e shërbimit; transporti, shpërndarja (shpërndarja), ruajtja dhe furnizimi i energjisë 

në të gjitha format; informacion dhe këshilla në lidhje me shërbimet e lartpërmendura; 

tërheqja, marrja me qira dhe sigurimi i përkohshëm i automjeteve; informacion mbi 

trafikun dhe transportin; shërbimet e lundrimit dhe vendndodhjes për automjetet.   

40   Prodhimi i të gjitha formave të energjive; transformimi dhe trajtimi i të gjitha 

materialeve për prodhimin e energjisë; shërbimet e përpunimit të elementeve natyrore 

(dielli, uji, era) në energji; trajtimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbetjeve dhe lëndëve 

organike; rafinimi; shërbimet e pastrimit, dezinfektimit dhe ndotjes për ajrin, ujin dhe 

tokën; shërbimet e dekontaminimit, ndotjes dhe kanalizimit për instalimet industriale dhe 

vendet, pajisjet dhe aparatet në fushën e prodhimit të energjisë; informacion teknik dhe 

këshilla për të tjerët në lidhje me prodhimin e energjisë; marrja me qira e aparateve dhe 

instalimeve për gjenerimin e energjisë në të gjitha format dhe sigurimin e informacionit në 

lidhje me to; marrja me qira e aparateve dhe instalimeve të trajtimit kimik dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me to; përzierjen e lubrifikantëve për palët e treat   

41   Arsimi; trajnimi; shërbime argëtimi; veprimtari sportive dhe kulturore; botimi i 
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botimeve (përveç reklamave) në çfarëdo forme; organizimin dhe zhvillimin e garave, 

lotarive dhe garave sportive; organizimi dhe drejtimi i kollokiumeve, forumeve dhe 

seminareve, konferencave, kongreseve; shfaqje dhe prodhim filmash; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; organizimi i fushatave informuese   

42   Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; shërbime inxhinierike; shërbimet e 

kërkimit, kërkimit dhe kërkimit për industritë e naftës, gazit dhe minierave; testimi i pusit të 

vajit; komisioneve, studimeve dhe vlerësimeve të depozitave të naftës, gazit dhe minierave; 

ndihmë shkencore, teknologjike dhe teknike (inxhinierike) në fushën e energjisë; hartimin 

dhe zhvillimin e rrjeteve të shpërndarjes së energjisë; shërbimet arkitektonike dhe 

përpilimin e planeve për ndërtimin e instalimeve në fushën e energjisë dhe rafinimin; 

konsulencë teknike dhe studime të projekteve teknike në lidhje me prodhimin dhe 

shpërndarjen e energjisë; studimi, kërkimi dhe zhvillimi në fushën e energjisë dhe naftës, 

gazit dhe produkteve kimike, kërkime në fushën e mbrojtjes së mjedisit, trajtimit të 

mbeturinave dhe zhvillimit të qëndrueshëm; shërbime të analizës, diagnostikimit dhe 

testimit në fushën e energjisë; shërbime laboratorike, analitike, diagnostike dhe testuese për 

naftë, gaz dhe produkte kimike; shërbimet e auditimit dhe ekspertizës në lidhje me 

energjinë dhe konsumin e energjisë; kontrollin dhe auditimet e sigurisë dhe cilësisë; 

shërbime të asistencës teknike me çertifikim dhe aprovim; inspektimi teknik dhe vlerësimet 

(shërbimet inxhinierike) të instalimeve që veprojnë me ndihmën e energjisë të të gjitha 

llojeve; inspektimet teknike të automjeteve; leximi i njehsorit në distancë të konsumit të 

energjisë; hartimin dhe analizën e sistemeve kompjuterike; furnizimi i ofruesit të shërbimit 

të aplikimit [OSHA).   

43   Shërbime restoranti; restorante; kafeteri; shërbime hoteliere, akomodimi i përkohshëm 

dhe shërbimet e rezervimit të tyre.   

45   Shërbime të kontrollit të sigurisë për prodhimin, depozitimin, transformimin dhe 

shpërndarjen e pajisjeve të energjisë, ujit dhe naftës, gazit ose produkteve kimike, dhe 

konsultimet në lidhje me to; licencimi, përfshirë licencimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale, teknologjive dhe koncepteve të ekskluzivitetit për palët e treta; shërbime të 

këshillimit të sigurisë në fushën e energjisë; këshilla ligjore dhe tatimore mbi kursimet e 

energjisë; shërbime të rrjeteve sociale në internet.   
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(511) 7   “Makineri, mjete makinerie, mjete që punojnë me energji elektrike; motorë me 

forcë lëvizëse dhe motorë (me djegie të brendshme), përveç për automjete tokësore; 

komponentët e bashkimit dhe transmisionit të makinës, përveç për automjete tokësore; 

mjete bujqësore, përveç mjeteve të dorës që operohen me dorë; inkubatorë për vezë; 

makina automatike për shitje; makinat për radhitjen e bashkimin e trupit dhe kornizës së 

automjetit dhe pjesët zëvendësuese strukturore të tyre; shpërndarës për automjete; filtra ajri 

për motorët dhe motorët e automjeteve; cilindra motorri për automjete; gjeneratorë për 

automjete tokësore; pajisje ndezëse për motorët e automjeteve tokësore; shtojca për 

automjete, përkatësisht, kova grushte dhe tehe për lëvizjen e tokës dhe objekteve të lirshme; 

kompresorë pneumatikë dhe hidraulikë të automjeteve; pjesët e automjeteve tokësore, 

përkatësisht telat e kandeles; pompa vaji për automjete tokësore; kokat si pjesë e sistemit të 

shkarkimit të gazrave të automjeteve; pompa karburanti për automjete tokësore; pompa uji 

për automjete tokësore; pjesët e automjeteve, përkatësisht valvula e energjisë për 

karburatorët; pjesët e automjeteve, përkatësisht mbulesat e boshtit; pjesët e automjetit, 

përkatësisht, kolektorët e marrjes; pjesët e automjeteve, përkatësisht, mbrojtëset e boshtit të 

motorit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, kasat e motorit; pjesët e automjeteve, 

përkatësisht, krahët lëkundës; pjesët e automjeteve, përkatësisht, shufrat shtytëse; pjesët e 

automjeteve, përkatësisht, ftohësit e vajit; pjesët e automjeteve, përkatësisht, thithësit e 

boshteve; pjesët e automjeteve, përkatësisht, spinat dhe kapakët e rezervuarit të vajit; pjesët 

e automjeteve, përkatësisht rezervuarët e naftës; silenciatorët si pjesë e sistemeve të 

shkarkimit të automjeteve; pjesët e motorit të automjetit tokësor me djegie të brendshme, 

përkatësisht shufrat lidhëse; pjesë të motorit mekanik për automjete tokësore; shkopinj 

zhytjeje automjetesh; rripat kohorë për motorët për automjete tokësore; pompat e 

karburantit për motorët e automjeteve tokësore; alternatorë për automjete tokësore; 

gjeneratorë të energjisë elektrike që mund të përdoren gjithashtu si motorë elektrikë për 

automjete; pjesët e automjeteve, përkatësisht, karburatorët; pjesë të injektorit të karburantit 

për motorët e automjeteve tokësore dhe ujore; kompresorë ajri për automjete; cilindra 

motorri për automjete tokësore; motorë fshirës të xhamave për automjete detare ose 

tokësore; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e ajrit dhe pjesët përbërëse të 

tyre; pjesët e motorit të automjeteve, përkatësisht ftohësit e brendshëm; tela ndezjeje për 

motorët e automjeteve; tuba shkarkimi për automjete tokësore; njësitë e konvertuesit 

katalitik për shkarkimet e automjeteve; ndezjet elektronike për automjete; rondela metalike 

motorike për automjete; filtra karburanti për motorët e automjeteve; boshte për motorët e 

automjeteve; radiatorë për automjete.”   

11   “Fenerë për automjete; hije llambash; reflektorët e automjeteve të lëshimit; dritat e 

automjeteve; dritat e pasme për automjetet e lëshimit; dritat e frenave për automjetin e 

lëshimit; pajisje ndriçimi, përkatësisht, pajisje ndriçimi me diodë organike (OLED) dhe 

pajisje ndriçimi me diodë (LED); pajisje ndriçimi për automjete; filtra ajri për 

kondicionerët në ndarjet e udhëtarëve të automjeteve; pjesët për sistemet e ngrohjes dhe 

kondicionimit, përkatësisht bërthamat e ngrohësit dhe ftohësit e gazit për automjete; aparate 

për shkrirjen e automjeteve; shirita të dritës për automjete; kondicionerë për automjete; 

sistemi i kontrollit të klimës së automjeteve për ngrohje, ventilim dhe klimatizim; reflektorë 

për automjete; drita projektori spot për përdorim në automjete; instalime të kondicionimit të 

ajrit për automjete; aparate për ngrohje për automjete; ngrohës për automjete; kazanët 
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elektrikë; furra portative; lavamanë; llamba për çadra; tryezat (pllaka) e induksionit; 

spërkatës të rubinetit.”   

35   “Reklamime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; funksionimi i 

sistemeve të baterive elektrike të përbërë nga aparate elektrike të lidhura pa tela me bateri 

me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të azhurnueshëm nga distanca dhe softuer 

mbështetës për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të tjerët, për 

qëllime biznesi dhe shërbime të këshillimit të biznesit në lidhje me to; tregti në fushën e 

automjeteve tokësore dhe automjeteve; dyqane me pakicë, pika shitjeje dhe dyqane pop-up 

në fushën e automjeteve tokësore dhe automjeteve; shërbimet e këshillimit të biznesit, 

përkatësisht, sigurimi i ndihmës në zhvillimin e strategjive të biznesit; konsultime në 

fushën e efiçiencës së energjisë që kanë të bëjnë me energjinë diellore dhe të rinovueshme; 

ofrimi i shërbimeve këshilluese për blerje dhe konsulencë për konsumatorët për blerjen e 

automjeteve tokësore; sigurimi i një shërbimi informacioni direktorie online që përmban 

informacion në lidhje me automjetet dhe stacionet e karikimit; shërbime të menaxhimit të 

karburantit në fushën e flotave të automjeteve; shërbime të menaxhimit të flotës në natyrën 

e gjurmimit të automjeteve të flotës për qëllime komerciale.”   

36   “Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; 

shërbime të bartësve të sigurimeve; shërbimet e financimit; shërbime të pasurive të 

patundshme, përkatësisht, qiradhënie dhe menaxhim për të tjerët të pronës industriale.”   

37   “Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; nxjerrja e minierave, shpimet e 

naftës dhe gazit; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi, dhe azhurnimi i aparateve elektrike 

me bateri të lidhura me valë, dhe konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur për të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike 

dhe qëllimet e përdorimit; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të automjeteve; 

konsultim për riparimin e automjeteve; konsultim për mirëmbajtjen e automjeteve; karikimi 

i baterisë së automjetit; shërbime të personalizimit të automjeteve, përkatësisht ndërtimin e 

automjeteve me porosi; shërbimet e stacionit të karikimit të automjeteve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e automjeteve; detajimi i automjetit; stacionet e shërbimit të automjeteve; 

lyerja e automjeteve; shërbime të stacioneve të karikimit për automjete elektrike; shërbime 

të menaxhimit të flotës në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve të flotës; shërbime të 

ndihmës urgjente në rrugë, domethënë, duke iu përgjigjur thirrjeve për ndihmë në rrugë, 

ndryshimit të gomave të shpuara, mbushjes emergjente të baterisë; konstruksione të 

ndërtesave; riparim; shërbime instalimi; projektime, zhvillime dhe prodhime të automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve 

të specializuara automobilistike elektrike.”   

39   “Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; aranzhime të udhëtimit; dhënia me 

qira e automjeteve motorike; shërbime për ndarjen e makinave; shërbime për ndarjen e 

udhëtimeve; transportime dhe magazinime të automjeteve; marrja me qira e automjeteve; 

shërbime të vozitjes së automjeteve; tërheqje automjetesh; shërbime me qira të 

automjeteve; rezervimi i makinave me qira; shërbime të ndihmës urgjente në rrugë, 

domethënë tërheqje, nxejrrje me çikrik dhe shërbime të shpërndarjes kryesore; planifikimi i 

rrugës së udhëtimit.”   

40   “Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe bërllogut; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve; dhënia me qira e aparateve 

elektrike të lidhura me valë me bateri elektrike me softuer dhe firmuer të ngulitur dhe të 

azhurnueshëm nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për 
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të stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

lustrimi akrilik i automjeteve.”   

41   “Arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime 

arsimore, përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, 

shërbimit dhe riparimit të automjeteve; aranzhime dhe kryerjen e udhëtimeve udhëzuese në 

natyrën e ekskursioneve të udhëtimit dhe udhëtimeve rrugore me automjete tokësore, anije, 

biçikleta dhe këmbë; argëtim në natyrën e përvojave të drejtimit provues të automjetit; 

arsimi; ofrime të trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore; shërbime arsimore, 

përkatësisht, trajnime në fushën e dizajnit, zhvillimit, prodhimit, mirëmbajtjes, shërbimit 

dhe riparimit të automjeteve të specializuara automobilistike elektrike.”   

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe dizajnime në lidhje me to; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit; projektim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; monitorimi i automjeteve për të siguruar funksionimin e duhur; monitorimi në 

distancë i funksionimit, performancës dhe efikasitetit të automjeteve elektrike; ofrime të 

softuerit të pa-shkarkueshëm të përdorur për analizën parashikuese të karikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjetit elektrik, dhe analizën parashikuese të nevojave të konsumatorit; 

shërbime të dizajnit inxhinierik; konsultim për zhvillimin e produktit; shërbime këshillimi 

në fushën e dizajnimit të automjeteve për të tjerët; konsulencë në fushën e inxhinierisë; 

monitorimi i aparateve elektrike të lidhur me bateri elektrike me firmuer dhe softuer të 

ngulitur për ruajtjen dhe furnizimin me energji elektrike për të siguruar funksionimin dhe 

programimin e duhur për plotësimin e kërkesave të energjisë elektrike dhe qëllimet e 

përdorimit; dizenjimi i sistemeve të baterive elektrike të përbëra nga aparate elektrike të 

baterive të lidhura me valë dhe softuer mbështetës, të gjitha për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur, në mënyrë që optimizojnë efikasitetin e dizajnit, programimin 

dhe konfigurimin e sistemeve në fjalë, dhe shërbimet e këshillimit që lidhen me to; softueri 

si shërbime (saas) që përmbajnë softuer për monitorimin, optimizimin dhe rregullimin e 

ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së depozituar në dhe nga aparatet elektrike të baterive të 

lidhura me valë; ofrimi i softuerit online të pa-shkarkueshëm për monitorimin, optimizimin 

dhe rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur nga dhe në aparatin elektrik 

të baterisë të lidhur pa tela; menaxhimi i softuerit dhe firmerit të ngulitur në aparatin 

elektrik të lidhur pa tela me bateri për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të 

ruajtur përmes programimit dhe konfigurimit të softuerit për aparatet elektrike me bateri; 

instalimi, mirëmbajtja, dhe riparimi dhe azhurnimi i softuerit kompjuterik dhe firmuerit të 

azhurnueshëm nga distanca i ngulitur në aparatet elektrike me bateri të lidhur pa tela, dhe 

konsultimi lidhur me to, për ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur për të 

stabilizuar dhe përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe qëllimet e përdorimit; 

shërbime të inspektimit të automjeteve për automjete të reja dhe të përdorura për persona që 

blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbime të inspektimit të dëmtimit të motorrëve të 

automjeteve; inspektime të automjeteve motorike; shërbime të dizajnimit të pjesëve të 

automjeteve motorike; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; softuer jo i shkarkueshëm në natyrën e 

menaxhimit të flotës së automjeteve; softuer jo i shkarkueshëm për menaxhimin e blerjes, 

financimit, qiradhënies   

45   “Shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat 
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e individëve; shërbime të monitorimit të flotës së automjeteve për qëllime sigurie; 

shërbimet e rikuperimit të automjeteve të vjedhura; shërbime emergjente në rrugë, 

përkatësisht hapja e bravave.”   
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(511) 1   Proteinat për prodhimin e ushqimeve njerëzore të cilat formojnë emulsione ose 

kanë veti emulguese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që formojnë xhel ose 

që kanë veti xhelatuese; proteina për prodhimin e ushqimeve njerëzore që mbajnë ujë ose 

kanë veti mbajtëse të ujit; agjentë xhell për ushqime apo pije njerëzore; agjentë thithës; 

emulgatorë për përdorim në prodhimin e ushqimeve; agjentë lagështimi; agjentë stabilizues 

për përdorim në ushqim; agjentë shkumëzues; emulgues; agjentë të teksturës për përdorim 

në prodhimin e ushqimeve; teksturantë për ushqim dhe pije; grimcat e ëmbla dhe shtesat, 

salcat e ëmbla, sistemet e strukturës, aromat e ëmbla dhe të këndshme që janë përbërje 

kimike ose organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve; kazeinë (proteinë 

qumshti); përmirësues të aromave për ushqime, pijeve dhe produkteve të kujdesit oral; 

aditivë të ushqimit, pijeve dhe kujdesit oral oral me bazë kimike; kimikate për përdorim në 

birrari; enzimat për industrinë e birrarisë; kazeinë; produkte kimike që rrjedhin nga 

qumështi për përdorim në industri; produkte kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore 

ose pijeve; agjentë ruajtës për ushqime dhe pije; proteina për përdorim në industri; proteina 

për industrinë ushqimore; proteina për industrinë e pijeve; proteina për përdorim në 

prodhim; proteina ushqimore si lëndë e parë; proteina për përdorim në prodhimin e 

produkteve ushqimore ose pijeve; proteina për përdorim në prodhimin e suplementeve 

ushqimore; enzimat për përdorim në aromatizues; përmirësues të aromës për ushqime, pije 

dhe produkte të kujdesit oral; produkte kimike për përgatitjen e aromatizuesve;enzimat 

(përveç atyre për përdorim mjekësor ose veterinar); preparatet e enzimave për industrinë 

ushqimore; preparatet e enzimave për industrinë e pijeve; preparate enzimash për përdorim 

në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat fungale për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; 

enzimat fungale për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; ekstrakt i fermentimit; aditivë kimikë 

për përdorim në fermentim; enzimat për përdorim në fermentim; proteina për përdorim në 

teknologjinë e fermentimit; fermente për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e 

pijeve; fermente për përdorim në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, 

mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; produkte kimike për ruajtjen e freskët 
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dhe ruajtjen e ushqimit; produkte kimike për ruajtjen e produkteve gjatë ruajtjes; përbërës 

për ruajtjen e ushqimit; ruajtës të ushqimit; katalizatorë; katalizatorë për përdorim në 

industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; katalizatorë për përdorim në industritë e 

pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industrinë ushqimore ose 

industrinë e pijeve; ekstrakte natyrore dhe distilate për përdorim në industritë e pjekurinave, 

birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të kafshëve; beta 

glukan për përdorim në industrinë ushqimore ose industrinë e pijeve; beta glukan për 

përdorim në industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; bakteret prebiotike dhe bakteret probiotike për përdorim 

në industritë e pjekurinave, birrës, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose 

ushqimit të kafshëve; formulime bakteriale prebiotike ose probiotike (përveç atyre për 

përdorim mjekësor); lipidet ushqyese dhe bazat ushqyese për përdorim në industrinë 

ushqimore ose industrinë e pijeve; lipide ushqyese dhe baza ushqyese për përdorim në 

industritë e pjekurinave, ëmbëlsirave, bylmetit, mishit, ushqimit njerëzor ose ushqimit të 

kafshëve; enzimat e prodhuara përmes fermentimit të sojeve të majave, baktereve ose 

kërpudhave; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në industrinë ushqimore ose 

industrinë e pijeve; hirrë dhe hirrë e demineralizuar për përdorim në pjekurina, ëmbëlsirave, 

bylmetit, mishit, ushqimt njerëzor ose industri të ushqimit të kafshëve; agjentë ushqyes për 

përpunimin e qelizave të gjalla (përveç për përdorim mjekësor); agjentë ushqyes për qelizat 

e gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); hidrolizat e proteinave; proteina 

rekombinante për ushqimin e qelizave të gjalla (përveç atyre për përdorim mjekësor); 

media për kulturën qelizore për përdorim në industrinë bioteknike ose në laboratorët 

kërkimore jo-mjekësore; kulturat e medias qelizore (përveç atyre për përdorim mjekësor 

ose veterinar); ekscipientë, përveç atyre për përdorim mjekësor; preparate kimike për 

përdorim në farmaceutikë; preparate kimike për përdorim në prodhimin e produkteve 

farmaceutike; preparate kimike për përdorim në industrinë farmaceutike; preparate kimike 

për përdorim në lëndët ushqyese; ndihmës farmaceutikë të përdorur në prodhimin e 

produkteve farmaceutike; etere celuloze; kimikate dhe polimere të përdorura për veshjen 

dhe / ose kapsulimin e shtesave të vitaminave dhe / ose mineraleve, farmaceutikës, 

shtojcave ushqimore, produkteve bimore ose produkteve ushqimore; enzimat për përdorim 

në prodhimin e lëndëve ushqyese; proteina bimore të hidrolizuar; përzierje lipidesh për 

përdorim si aditivë në ushqime; përzierje lipidesh për përdorim si aditivë në pije dhe 

përzierje për prodhimin e pijeve; ekscipientët për qëllime farmaceutike; ekscipientët 

farmaceutikë   

3   Aromat që janë vajra esenciale për ushqime ose pije; përmirësues të aromës për ushqime 

ose pije (vajra esenciale); aromatizues të ushqimit të përgatitur nga vajra esenciale; 

aromatizues për pije (vajra esenciale); substanca që japin shije për shtim në produkte 

ushqimore ose pije (vajra esenciale).    

5   Preparate farmaceutike; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate dhe 

substanca farmaceutike; agjentë të shpërndarjes në formën e veshjeve për tableta që 

lehtësojnë shpërndarjen e shtesave të vitaminave dhe/ose mineraleve, preparateve 

farmaceutike, shtojcave ushqimore ose produkteve bimore në Klasën 5; eterë të celulozës 

për qëllime farmaceutike, mjekësore ose dietike; shtesa dietike të kazeinës; shtesa dietike 

dhe preparate dietike; shtesa dietike të enzimave; shtesa ushqimore; suplemente ushqimore 
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të përbëra nga ekstrakte fungale; suplemente prebiotike; suplemente probiotike; suplemente 

proteinike; shtesa ushqimore; shtesa ushqimore për përdorim veterinar; shtesa mjekuese 

ushqimore; suplemente mjekësore për ushqime për kafshët; agjentë ushqyes për përpunimin 

e qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); agjentë ushqyes për qelizat e 

gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); proteina rekombinante për ushqimin e 

qelizave të gjalla (për përdorim mjekësor ose veterinar); media për kulturën qelizore për 

përdorim në laboratorët e kërkimit mjekësor; kulturat e medias qelizore (për përdorim 

mjekësor ose veterinar); lëndë ushqyese për qëllime terapeutike; lëndë ushqyese për 

përdorim si shtesë ushqimore; përzierje pijesh ushqyese me bazë karbohidratesh për t'u 

përdorur si një zëvendësim i ushqimit; material veshës dhe kapsulimit për produktet 

farmaceutike (përveç bojrave ose vajrave).  

  

 

 

(111)  29847 

(151)  05/10/2022 

(181)  25/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/926 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  FENIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29987 

(151)  27/10/2022 

(181)  25/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/927 

(591)  magenta , gjelber 

(732)  POFIKS DOO  ul. Dereboj bb  

1200 Tetovo, MK 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka të polisterolit të ekstraduar (XPS) për izolim   
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(111)  29819 

(151)  30/09/2022 

(181)  28/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/929 

(591)  E kuqe 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC,  7100 Corporate Drive, 

Plano, Texas 75024, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit dhe 

restorantit merre me vete, shërbime të ushqimit të shpejtë; restorante të vetë-shërbimit dhe 

pika të ushqimit të shpejtë; bar-rostiçeri, kafene, mensa; shërbime hotelierike; shërbimet e 

restorantit merre me vete që përfshin shpërndarjen e ushqimeve në shtëpi; ofrimi i 

informatave, përfshirë online ose përmes aplikacioneve mobile, në lidhje me shërbimet për 

ofrimin e ushqimit dhe pijeve.    

 

 

 

(111)  29747 

(151)  28/09/2022 

(181)  28/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/933 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SYNTHOLKINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe higjienike jo-mjekësore; pasta për pastrimin e dhëmbëve 

jo-mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe abrazive; preparate 

masazhi për përdorim jo-mjekësore   

5   Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; ilaçe mjekësore; Preparate masazhi 

për qëllime mjekësore; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim dietike dhe 

substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; 

suplemente dietike për qeniet njerëzore dhe për kafshë; leukoplast, materiale për fashim; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar, dezinfektues; Preparate për shkatërrimin 
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e parazitëve; fungicide, herbicide   

10   Pajisje kirurgjike dhe mjekësore dhe instrumente; pajisje masazhi, instrumente dhe 

aparate për masazh.   

 

 

 

(111)  29746 

(151)  28/09/2022 

(181)  28/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/934 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ZOLGENSMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29745 

(151)  28/09/2022 

(181)  28/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/935 

(591)  Vjollcë, jargavan, e  gjelbër 

(732)  Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

44   Shërbimet mjekësore dhe ofrimi i informacioneve për shërbime të tilla   

 

 

 

(111)  30093 

(151)  22/12/2022 

(181)  29/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/936 

(591)  Bardh,vjollce, blu,zi, pink e hapur, 

pink e mbyllur 

(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 

(540)   
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(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinaries, preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore, substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje, 

emplaster, materialet per lidhje, materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar, 

dezinfektuesit, preparatet per shkaterrimin e paraziteve, fungicidet, herbicidet.   

21   Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.   

 

 

 

(111)  30052 

(151)  08/12/2022 

(181)  29/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/937 

(591)  Bardh, vjollce, blu, zi, pink e hapur, 

pink e mbyllur 

(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhembe.   
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5   Preparatet farmaceutike dhe veterinaries, preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore, substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje, 

emplaster, materialet per lidhje, materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar, 

dezinfektuesit, preparatet per shkaterrimin e paraziteve, fungicidet, herbicidet.   

21   Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave 

te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per 

ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne 

ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.   

 

 

 

(111)  30050 

(151)  08/12/2022 

(181)  29/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/938 

(591)  Ngjyrë e verdhë dhe e gjelbër. 

(732)  ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; shampo; preparate dhe tretmane për flokët; preparate për pastrimin e 

trupit dhe kujdesin për bukurinë; larje trupi; preparate kozmetike për flokët dhe lëkurën e 

kokës; larje flokësh dhe trupi; preparate për kujdesin e flokëve; preparate për pastrimin e 

flokëve; preparate për trajtimin e flokëve; sapunë; preparate për pastrimin e flokëve; 

preparate kozmetike për kujdesin e flokëve; shampo bimore; ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike.   

5   Preparate bimore për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike për kujdesin e flokëve; 

preparate medicinale për kujdesin e flokëve.   

35   Reklamimi; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.   

 

 

 

(111)  29850 

(151)  05/10/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/939 

(300)  DM/A/-5394  01/06/2021  BA 

(732)  FONDACIJA MUZEJ RATNOG 

(540)  MUZEJ RATNOG DJETINJSTVA 

WAR CHILDHOOD MUSEUM 
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DJETINJSTVA Logavina 32, 71000, 

Sarajevo, BA 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

 

(511) 35   Shpalljet dhe sherbimet reklamuese me ane te te gjitha rrugeve mediatike; 

udheheqjen e sherbimeve komerciale;administrimi komercial; sherbime zyre   

41   Muzeumet;sherbimet e muzeumeve , sherbimet edukative dhe argetuese ne veçanti 

shpalljet, simpoziumet, konferencat, puntorite, prezantimet; administrimi i muzeut.   

 

 

 

(111)  29744 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/940 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ALPHALIPOIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29743 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/941 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BRONHOKLIR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1246 

 

(111)  29742 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/942 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  COLOPUR  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  29741 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/943 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FERRIMORE  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29736 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/944 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IRBENIDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  29740 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/945 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)    

PARAVANO 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29739 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/946 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  REHIDRAN  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29738 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/947 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UROBITRAT 
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara 

për përdorim në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29737 

(151)  28/09/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/948 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  EXPEIN  

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29298 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/949 

(526)  LABORATORI  

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram Fazliu 

”Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LABORATORI FATI IM 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 
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ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).    

 

 

 

(111)  29300 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/950 

(526)  POLIKLINIKA 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  TAULANT MUHAXHIRI  Rr. “ 

Bajram Fazliu ” Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

 
 

(540)  POLIKLINIKA FATI IM 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 
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mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).    

 

 

 

(111)  29301 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/951 

(591)  Ngjyrë hiri, kaltër e hapur, gjelbërt e 

mbyllur 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram Fazliu 

” Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).    
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(111)  29302 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/952 

(526)  SPITALI 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  TAULANT MUHAXHIRI  Rr. “ 

Bajram Fazliu ” Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

 
 

(540)  SPITALI FATI IM  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).    

 

 

 

(111)  29303 

(151)  17/08/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/953 

(591)  E zezë, kaltër e hapur, gjelbërt e 

(540)   
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mbyllur 

 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram Fazliu 

” Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).    

 

 

 

(111)  29883 

(151)  06/10/2022 

(181)  30/06/2031 

(210)  KS/M/ 2021/954 

(591)  bezhë, gjelbërt dhe e bardhë 

 

(540)   
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(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të gatshme nga perimet; ushqime të gatshme të përbëra kryesisht nga 

perimet; qiqra të përpunuara; lyerës (krem) në bazë perimesh; lyerës (krem) frutash; 

preparate për përgaditjen e supave; zëvendësues i mishit me bazë të perimeve; zëvendësues 

të salcës së kosit; zëvendësues të mishit; krem (salcë) artificiale [zëvendësuesit e 

produkteve të qumështit]; krem (salcë) me bazë bimore; zëvendësues të djathit; produkte 

zëvendësuese për qumësht me bazë bimore; zëvendësues jo qumështore për qumësht ose 

krema (salca); qumësht orizi [zëvendësues i qumështit]; qumësht bademi; qumësht tërshëre; 

qumësht kokosi; qumësht orizi; zëvendësues qumështi.   

30   Drithëra, qull dhe bollgur për mëngjes; drithëra të pergaditura për konsum njerëzor; 

zëvendësues të kafëse (Preparate bimore për përdorim si -); pije me bazë kafe të cilat 

përmbajnë qumësht; zëvendësues të kafës me bazë bimore; zëvendësues për kafe 

[zëvendësuesit e kafës ose preparatet bimore të cilat përdoren si kafe]; preparate bimore si 

zëvendesues të kafës; zëvendëues për kafe; zëvendësues i kafesë.    

32   Frape (pije e akullt) nga perimet; frape (pije e akullt) të cilat përmbajnë drithëra dhe 

tërshërë.   

 

 

 

(111)  29643 

(151)  22/09/2022 

(181)  01/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/955 

(591)  E bardhë, e zezë dhe ngjyrë hiri. 

(732)  Kassatly Group Holding S.A.L. 

Achrafieh, Sioufi, Acacia Bldg., First Floor,  

Beirut, Lebanon, LB 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve, pije të karbonizuara.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   
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(111)  29782 

(151)  29/09/2022 

(181)  01/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/957 

(591)  E kuqe, e bardhë, portokalli , e zezë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska BB,1000 

Skopje, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; analiza e 

çmimit të kostos; hulumtim biznesi; shpërndarja e mostrave; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime eksport-importi dhe 

shërbime me shumicë dhe pakicë me: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe 

sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; akuj të 

ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca 

(erëza); erëza; akull; përpunimi administrativ i urdhrave të blerjes; informacion dhe këshilla 

tregtare për konsumatorët [dyqan këshillash për konsumatorët]    

 

 

 

(111)  29931 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/958 

(591)  e bardhe, e zezë dhe ngjyrë hiri. 

(732)  Households & Toiletries 

Manufacturing Co., Ltd. King Hussein Street 

- Abdali, P.O. Box 1027, Amman 11118, 

Jordan, JO 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës, pastë/krem për larjen e 

duarve, shampoo pluhur, shampoo, shampoo krem, zbutës i flokëve, qumësht për larjen e 

fytyrës, losion për banjë, kripë banje, detergjent pluhur, sapun bajame, pluhur pë larjen e 

rrobave, sapun, sapun për shkëlqimin e tekstilit, sapun rroje, preparate për zbardhjen e 

rrobave, losione flokësh, përgatitjet për njomjen e rrobave, qumësht pastrimit për qëllime 

tualeti, përgatitjet e lavanderisë, shampo, sapun për largimin e aromave te djersitjeve të 

këmbëve, sapun deodorant, copa sapuni per lualet, sapun tualeti aromatik, sapun kundër 
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djersitjes, sripëra banje, jo për qëllime mjekësore, preparate për pastrim kimik, shampoo 

kimike, zbutes flokësh, pastrues personal për qëllime sanitare ose deodorante personale, 

detergjent tualeti, lëng për heqjen e yndurnave, lëng për heqjen e njollave, lëng për heqjen e 

njollave të vajit, detergjent për pastrim qilimash, esence (koncentrues) te pastrimit, heqësa 

njollash, sode larëse, për pastrim, përgatitje antistatike për qëllime shtëpiake, preparate për 

heqjen e ngjyrave, lëngjet për pastrimin e siperfaqeve të xhamit, përgatitjet për zhbllokimi i 

tubave të kullimit, krem kundër rrudhave, krem zbardhues, krem kunder akneve, krem per 

largimin e kozmetikes, pluhur sperkates kunder nxehtësisë, pluhur per floke, lëng spërkates 

kundër nxehtësisë, tonik për flokët, llak flokësh, pastruse për fëmijë, shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike, pëlhura pambuku për qëllime kozmetike, maska bukurie, maska 

(bukurie), kremërat për zbardhjen e lëkurës, ngjyrues flokësh, bojërat e flokëve, preparate 

për krijimin e dredhave te flokëve, përgatitjet për valëzim të flokëve, dylli i mustaqeve, kuti 

kozmetike, pambuku për qëllime kozmetike, kremëra (kozmetikë), preparate për heqjen e 

kozmetikes, depilatorët, përgatitjet depiluese, dylli (depilues), preparate kolagjenit për 

qëllime kozmetike, kujdesi për lëkurën (përgatitje kozmetike), peparate për rroje, qumështi 

i bajames për qëllime kozmetike, losione pas rroje, përgatitjet e kremit kundër diellit, 

faculeta te mbushura me preparate për heqjen e kozmetikes, preparate fitokosmetike, 

ekstrakte bimore për qëllime kozmetike, larës i gojës, jo për qëllime mjekësore, pasta 

dhembesh, sperkates për freskimin e frymëmarrjes, deodorante për njerëzit ose për kafshët.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë për qëllime 

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

preparate dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materialet për lidhje; materialet për 

mbushjen e dhëmbëve dhe dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet, herbicidet, sapun antibacterial, antibakteriale për larje me dore, 

shampo mjekësore, antiseptikët, përgatitjet për trajtimin e djegejeve, fasho për lidhje, rripa 

për peceta sanitare [peshqirë], pambuk për qëllime mjekësore, tampon (pambuk) të ciklit 

menstrual, tampona sanitare,vata sanitare, peceta sanitare, peshqirë sanitarë, pelena për 

foshnje [pelena një-perdorimeshe], pelena per foshnjë (peceta), pelena/mbathje për foshnje, 

pantallona (nje-perdorimeshme) pecete për foshnje, peceta për përdorim mjekësor.    

10   Aparatura për përdorim në analizën mjekësore, aparatet dhe instrumentet mjekësore, 

fasha mbështetëse, maska anestetik, maska për përdorim nga personeli mjekësor, çorape 

elastike për qëllime kirurgjikale, stetoskopët, rripa për qëllime mjekësore, kompresorë 

(kirurgjikal), paterica, çantat e pajisura për instrumente mjekësore, furça për pastrimin e 

zgavrave të trupit, doreza për masazh, doreza për qëllime mjekësore, pako termike për 

qëllime të ndihmës së parë, avullues për qëllime mjekësore, korset për qëllime mjekësor, 

veshje posaçërisht për sallat e operacionit, kruajtëse veshi, mburojë për mbrojtjen e fytyrës 

për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  29948 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/959 

(591)  E kaltër. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

(540)   
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Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29949 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/960 

(591)  E verdhë, e kuqe, e bardhë e zeze dhe 

kafe. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim, ullinj të përpunuar, pastë e 

ullinjve.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    
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(111)  29950 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/961 

(591)  E Kuqe dhe Bardhë. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29951 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/962 

(526)  kosova 

(591)  E verdhë,  portokalli, gjelbër dhe 

bardhë 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    
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(111)  29952 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/963 

(526)  KOSOVA 

(591)  E kaltër. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29953 

(151)  21/10/2022 

(181)  02/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/964 

(591)  E gjelbër dhe Bardhë. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    
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(111)  29889 

(151)  07/10/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/966 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n;  E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe e pa pjekur, kafe e pjekur, fasule kafeje, kafe e bluar, kafe pa kafeinë, 

kafe espreso, kafe e gatshme për pije, kafe e çastit, kafe e tretshme, përzierje të tretshme të 

kafesë, pije kafeje të gatshme për pije, pije me bazë kafeje; Kafe artificiale, ekstrakte 

kafeje, përzierje kafeje, pije kafeje, çaj, kakao, pluhur kakao, ëmbëlsira sheqeri, çokollatë, 

praline (ëmbëlsira me arra), sheqer, mjaltë, pastiqeri dhe ëmbëlsira.   

 

 

 

(111)  29888 

(151)  07/10/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/967 

(591)  E kuqe, e zezë e bardhë 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero,Burgos, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta, të ruajtura; Fruta, të përpunuara; Fruta të thata; Perime, të konservuara; 

Perime, të përpunuara; Perime turshi; Fruta dhe perime të ngrira; Ushqim rostiçeri me bazë 

frutash; Pelte frutash; Marmelatë; Frut i zier; Vezë; Qumësht; Qumesht pluhur; Qumështi i 

kondensuar; Qumësht soje; Pije qumështi; Qumësht me aromë; Qumësht i tundur 

(milkshake); Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht i thartuar; Krem; 

Shllak ëmbëlsire; Gjalpë; Krem; Shllak embelsire; Djathë; Kos; Gjizë; Pluhur qumështi 

lactobacillus; Vajra ushqimor; Djath Cottage (Gjizë).   

 

 

 

(111)  29887 

(151)  07/10/2022 

(181)  05/07/2031 

(540)  
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(210)  KS/M/ 2021/968 

(591)  E kuqe, e bardhë, portokalli, e verdhë, 

gjelbërt dhe kaltërt   

(732)  CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Formulë (qumësht) për foshnje; Ushqim për fëmijë; Qumësht pluhur për foshnje; 

Formula (qumësht) pa laktozë për foshnja; Kos dhe kuark (lloj kosi) për fëmijë dhe foshnje; 

Kos frutash dhe kuark (lloj kosi) frutash për fëmijë dhe foshnja; Pije qumështi dhe pije 

qumështi që përmbajnë fruta për fëmijë dhe foshnje.   

29   Qumësht dhe produkte të qumështit; Pije qumështi që përmbajnë fruta; Pije me bazë 

qumështi [mbizotëron qumështi] të cilat përmbajnë fruta; Qumësht i fermentuar; Milkshejk 

(qumësht i tundur); Kos; Kos i pijshëm; Kuark (lloj kosi); Kos frutash dhe kuark frutash; 

Pije qumështi dhe pije qumështi të cilat përmbajnë fruta; Qumesht i thartuar; Qumësht i 

fermentuar për qëllime kulinare; Kos me pak yndyrë; Kos me aromë frutash; Vajra 

ushqimor.   

32   Ujëra [pije]; Ujë i ajrosur; Ujë mineral; Lëngje perimesh [pije]; Pije frutash; Pije 

joalkoolike; Pije hirre; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije 

izotonike; Limonata; Ujë sodë; Pijet me Sherbet; Preparate joalkoolike për përgaditjen e 

pijeve; Shurupe për pije; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pije joalkoolike; Lëngje perimesh 

[pije]; Lëng frutash dhe perimesh; Pije me lëng frutash jo-alkoolike ”.   

 

 

 

(111)  29680 

(151)  23/09/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/969 

(591)  E gjelbër, e verdhë dhe e bardhë. 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n;  E-09400 Aranda 

de Duero,Burgos, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; Pije të bëra nga produktet e qumështit; Pije me bazë qumështi bajame; 
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Pije me bazë qumështi kikiriku; Pije me bazë qumështi kokosi; Pije me bazë qumështi që 

përmbajnë lëng frutash; Pije me bazë soje që përdoren si zëvendësime të qumështit; 

Qumësht bajame; Qumësht orizi; Qumësht tërshëre; Qumesht arre kokosi; Qumësht soje; 

Fruta, të ruajtura; Fruta të thata; Fruta të ngrira; Fruta të gatuara; xhelatinë për ushqim; 

Xhem; Vezë; Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; Vajra dhe yndyrna të 

ngrënshme   

32   Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije me lëng frutash; Ujërat 

minerale dhe të gazuara; Pije joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash; Pije me lëng frutash 

me gaz jo alkoolik; Lëngje perimesh [pije]; Nektarë frutash, jo-alkoolikë; Shurupe dhe 

preparate të tjera jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  29681 

(151)  23/09/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/970 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe vjollcë 

(732)  CALIDAD PASCUAL, S.A.U 

Carretera de Palencia s/n; E-09400 Aranda 

de Duero, Burgos, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pelte; marmelatë; fruta, të zier; vezë; qumësht; qumësht i tharë; qumështi i 

kondensuar; qumësht soje [zëvendësues qumështi]; Qumështi dhe produktet e qumështit; 

pije me aromë frutash që kanë një bazë qumështi; pije me bazë qumështi (mbizotëruese e 

qumështit) të cilat përmbajnë fruta; pije të qumështit të thartuar; pije qumështi që 

përmbajnë fruta; Milkshejk (qumësht i tundur); Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e 

qumështit; Shllak ëmbëlsire; krem gjalpë; krem [produkte qumështi]; Shllak ëmbelsirë; 

djathë; Kos; Kos me aromë; Kos i pijshëm; Preparate për përgaditjen e kosit; Kos me pak 

yndyrë; Kos me aromë frutash; Vajra ushqimor   

 

 

 

(111)  29913 

(151)  14/10/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/972 

(732)  ECZACIBAŞI TÜKETİM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET 

(540)   
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ANONİM ŞİRKETİ KAVACIK OFİS 

RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. 

NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TURKEY, 

TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhjen dhe pastrimin, detergjentë të tjerë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash për 

përdorim lavanderie, pastrues njollash, detergjentë larës enësh; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; parfumeri; kozmetikë jo-mjekësore; aroma; deodorante 

për përdorim personal dhe per kafshë; vajra esencialë, produkte kozmetikë, locione për 

flokë; sapunë; preparate për kujdesin dentar: dhëmbëza, llustrues protezash, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; preparate gërryese; leckë 

zmerile; letër zmeriluese kozmetike; gur shtufi; pasta gërryese; përgatitje lustruese për 

lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për 

lustrim; peceta të lagura, letra picetë të lagura me locione kozmetike; tampona pambuku; 

copa te mbarsura/ngopura me locione kozmetike; tampona pastruese, copa tekstili dhe 

peceta të paralagura dhe të ngopura, përkatësisht tampona pastrues të ngopura/njomura me 

produkte kozmetike, copa tekstili kozmetike të lagura paraprakisht të ngopura/njomura me 

preparate për heqjen e makiazhit dhe peceta kozmetike të paralagura paraprakisht; tampona 

kozmetikë të ngopur/njomur me preparate për heqjen e makiazhit; lecka të ngopura me 

preparate pastrimi; peceta për fëmijë; peceta për fytyrë; peceta për fëmijë për qëllime 

kozmetike; peceta për fëmijë për përdorim kozmetik; peceta për pastrimin e fytyrës; peceta 

pastruese të para-ngopura; peceta pastruese të lagura paraprakisht; peceta kozmetike të 

lagura paraprakisht; peceta të ngopura me një pastrues të lëkurës; peceta të 

ngopura/njomura me preparate pastrimi; peceta të ngopura/njomura me preparate 

kozmetike; peceta të ngopura/njomura me preparate për kujdesin e lëkurës; peceta për 

fëmijë të ngopura/njomura me preparate pastruese; peceta për fëmijë të disponueshme të 

ngopura/njomura me preparate kozmetike; peceta të ngopura/njomura me preparate 

personale pastruese; peceta të disponueshme të ngopura/njomura me ujë Kolonje; peceta 

për fëmijë të disponueshme të ngopura/njomura me preparate personale për pastrim; 

tamponë, copa tekstili ose pecetat pastruese të lagura ose të ngopura; peceta të lagura 

paraprakisht me preparate pastruese për qëllime shtëpiake; peceta të ngopura/njomura me 

preparate kundër djersitjes për përdorim personal; peceta të ngopura me preparate për 

heqjen e makiazhit; peceta të ngopura/njomura me preparate deodorante për përdorim 

personal; peceta të disponueshme të ngopura me kimikate pastruese ose përbërje për 

higjienën personale; peceta të disponueshme të ngopura/njomura me përbërës pastrues për 

përdorim në fytyrë.   

5   Kozmetikë medicinale; shtesa dietike duke përjashtuar insulinën dhe çdo preparat tjetër 

për trajtimin e diabetit; shtesa ushqimore duke përjashtuar insulinën dhe çdo preparat tjetër 

për trajtimin e diabetit;  përgatitje mjekësore për qëllime dobësimi duke përjashtuar 

insulinën dhe çdo preparat tjetër për trajtimin e diabetit;  ushqim për foshnjë; barëra dhe 

pije bimore të adaptuara për qëllime mjekësore duke përjashtuar insulinën dhe çdo preparat 
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tjetër për trajtimin e diabetit;  ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar duke përjashtuar insulinën dhe çdo preparat tjetër për trajtimin e 

diabetit; preparate dhe artikuj dentarë: material për mbushjen e dhëmbëve, material për 

shtypje te formave dentare, ngjitës dentar dhe material për riparimin e dhëmbëve; preparate 

sanitare për përdorim mjekësor; jastëk higjienik; tamponë higjenik; plastera; materiale për 

veshje sipërfaqësore; pelena prej letre dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe për kafshë 

shtëpiake; material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar-preparate sanitare për higjienën 

personale, të ndyshme nga ato të tualeteve; plastera, materiale për veshje; përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; herbicide, fungicide, përgatitje për shkatërrimin e brejtësve; 

deodorantë, përveçse për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; 

preparate për parfumimin e ajrit; dezinfektante; antiseptikë; detergjente për qëllime 

mjekësore; sapunë mjekësorë; sapunë dezinfektues; locione antibakteriale të duarve; pelena 

(peceta për bebe); peceta anti-bakteriale; lecka dhe pecetat e ngopura/njomura me locione 

dhe kremra farmaceutikë; peceta të disponueshme (te hedhëshme) të ngopura/njomura me 

locione kundër insekteve për përdorim njerëzor; peceta dezinfektuese; peceta sanitare; 

peceta të disponueshme(të hedhëshme) sanitare; peceta medicinale të para-lagura; peceta 

mjekësore të lagura paraprakisht.   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

peceta letre, peceta tavoline prej letre, shami letre, letër higjienike, peshqirë letre, peshqirë 

letre; grykashkë foshnjash prej letre, pëlhura/mbulesa tavoline prej letre, dyshekë letre, 

zbukurime të bëra prej letre, pëlhura letre për heqjen e makijazhit, peceta letre për pastrim; 

materiale plastike për qëllime paketimi dhe ambalazhi (nuk përfshihen në klasat e tjera); 

çarçafë plastikë, thasë dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; material për lidhjen e 

librave; shirita per printera; blloqe shtypshkrimi; botime të shtypura; materiale të shtypura; 

libra, revista, gazeta, blloqe faturash, shënime të shtypura per shperndarje, kupona të 

shtypur, kalendarë; postera; fotografi [të shtypura]; piktura; afishe ngjtëse [shkrimi] pulla 

postare; kancelarira, kancelarira zyre, material udhëzues dhe mësimor [përveç mobiljeve 

dhe aparateve]; mjete për të shkruar dhe vizatuar; materiale të artistëve; produkte letre për 

qëllime shkrimi; ngjitës për kancelarira, stilolapsa, lapsa, goma, shirita ngjitës për artikuj 

shkrimi e kancelarie, kartona per postera/tabela [materiale artistësh], letër shkrimi, letër 

kopjimi, rrotulla letre për kasa fiskale, materiale vizatimi, dërrasa vizatimi, lapsa pikture, 

akuarele [piktura]; rekuizitat e zyrës; rula dhe penela për pikturë.   

 

 

 

(111)  29558 

(151)  16/09/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/973 

(732)  Société de Courtage et de Diffusion 

CODIF INTERNATIONAL S.A.S. 61 rue du 

Commandant l’Herminier 35400 SAINT-

MALO, FRANCE, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

(540)  PHYTOMER 
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(511) 3   Preparate kozmetike dhe higjienike jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë; 

sapunë; produkte kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe trupit; kremëra kozmetikë; locione 

dhe kremra hidratues; serume hidratuese; vajra tualeti; produkte kozmetike për bukurinë 

dhe përkujdesjen; preparate për banjë për përdorim jo-mjekësor; kripëra banje për përdorim 

jo-mjekësor; qumështet e tualetit; maska bukurie; serume bukurie; përgatitje tualeti kundër 

djersitjes; locione për përdorim kozmetik; peshqirë të mbarsur/ngopur me locione 

kozmetike; produkte për makijazh; përgatitje kozmetike për rrezitje të lëkurës; produkte 

mbrojtese kundër diellit; locione dhe kremëra mbrojtës mbrojtës ndaj diellit, për përdorim 

kozmetik.   

 

 

 

(111)  30080 

(151)  12/12/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/974 

(732)  Nordic Entertainment Group Sweden 

AB Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Suedi, 

SE 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  VIAPLAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Përmbajtje mediatike; video [motion pictures] të shkarkueshme; shfaqje televizive 

të shkarkueshme; seriale te shkarkueshme; muzikë dixhitale të shkarkueshme; podcast; 

karikatura [cartoons] të animuara; filma kinematografikë; regjistrime multi-media; 

regjistrime audio dhe vizuale; softuer aplikacioni për televizione; softuer kompjuterik për 

argëtim [entertainment]; video regjistrime; softuer kompjuterik; softuer për transmetimin e 

përmbajtjes audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer për transmetimin e përmbajtjes audiovizive dhe multimediale në 

pajisje elektronike dixhitale mobile; softuer për kërkimin, organizimin dhe rekomandimin e 

përmbajtjes multimediale; aplikacione të softuereve kompjuterikë të shkarkueshëm; 

aplikacione mobile të shkarkueshme; softuer i video lojërave; softuer i lojërave 

kompjuterike; DVD; Harduer dhe softuer të lojës së realitetit virtual; softuer kompjuterik 

për shpërndarjen e përmbajtjes pa tel [wireless]; softuer kompjuterik për blerjen, qasjen, 

transmetimin dhe shikimin e filmave, shfaqjeve televizive, videove dhe përmbajtjeve 

multimediale; aplikacione mobile për qasje dhe transmetim të përmbajtjes audiovizive dhe 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të komunikimit; regjistrime audio dhe 

vizuale që përmbajnë muzikë, storie, shfaqje dramatike, shfaqje jo-dramatike, argëtim me 

veprim të drejtpërdrejtë [live action entertainment], argëtim të animuar, aktivitete mësimore 

për fëmijë, dhe lojëra; karta elektronike të koduara të çipave [encoded eletronic chip cards]; 

karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; set-top kuti televizive [television set-top 

boxes]; lojtarët e mediave dixhitale; pajisje transmetuese të mediave dixhitale.   

35   Reklamim; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; 

sigurimi i hapësirës reklamuese; marrja me qira e hapësirës, kohës dhe materialeve 
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reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; shërbime me 

pakicë në lidhje me softuerin kompjuterik; shërbime me pakicë në lidhje me lojërat; 

shërbime me pakicë në lidhje me përmbajtjen e regjistruar; shërbime me pakicë në internet 

të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht për muzikë dhe filma.   

38   Shërbime telekomunikuese; shërbime transmetimi [broadcasting services]; transmetim 

televiziv me pajtim subscription television broadcasting; shërbime të transmetimit televiziv 

me pagesë për shikim [pay-per-view television transmission services]; shërbime të 

transmetimit audioviziv; shërbimet e informacionit në lidhje me transmetimin; transmetimi 

i video të dhënave përmes internetit; transmetimi i video materialit në internet; transmetimi 

i televizionit përmes internetit; shërbime telefonike dhe të telefonisë mobile; sigurimi i 

qasjes në një portal në internet që përmban programe të videove sipas kërkesës; 

transmetimi videove sipas kërkesës; transmetimi televiziv; transmetimi dhe transmetimi 

[broadcasting and transmission] i programeve televizive “paguaj për të shikuar” [pay-per-

view]; transmetimi i programeve televizive; transmetimi i video ngjarjeve [webcasts] në 

internet.   

41   Arsim, argëtim dhe sport;shërbime argëtimi;argëtim televiziv;shërbime të prodhimit të 

filmit;shërbime këshilluese në lidhje me argëtimin;dhënia e informacionit për 

argëtim;organizimi i garave argëtuese;shërbime udhëzuese për shikimin e 

televizionit;prodhimi i veçorive [features] argëtuese televizive;sigurimi i shërbimeve 

argëtuese radio dhe televizive;sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore;shërbime argëtimi të ofruara on-line nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose 

interneti;shërbime arsimore, argëtuese dhe sportive;argëtim me film;shërbime argëtimi në 

formën e programeve televizive;argëtim nga IP-TV;shërbime argëtimi për përputhjen e 

përdoruesve me audio dhe video regjistrimet;shërbime argëtimi të ofruara me 

telefon;shërbime argëtimi të siguruara nga transmetime on-line;sigurimi i filmave, jo të 

shkarkueshëm, përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës [video-on-demand 

services];sigurimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video-

sipas-kërkesës [video-on-demand services];sigurimi i filma   

 

 

 

(111)  30081 

(151)  12/12/2022 

(181)  05/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/975 

(591)  E zezë, bardhë, e pembe, e purpurtë, e 

vjollcë, e kuqe. 

(732)  Nordic Entertainment Group Sweden 

AB Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Suedi, 

SE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Përmbajtje mediatike; video [motion pictures] të shkarkueshme; shfaqje televizive 

të shkarkueshme; seriale te shkarkueshme; muzikë dixhitale të shkarkueshme; podcast; 
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karikatura [cartoons] të animuara; filma kinematografikë; regjistrime multi-media; 

regjistrime audio dhe vizuale; softuer aplikacioni për televizione; softuer kompjuterik për 

argëtim [entertainment]; video regjistrime; softuer kompjuterik; softuer për transmetimin e 

përmbajtjes audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer për transmetimin e përmbajtjes audiovizive dhe multimediale në 

pajisje elektronike dixhitale mobile; softuer për kërkimin, organizimin dhe rekomandimin e 

përmbajtjes multimediale; aplikacione të softuereve kompjuterikë të shkarkueshëm; 

aplikacione mobile të shkarkueshme; softuer i video lojërave; softuer i lojërave 

kompjuterike; DVD; Harduer dhe softuer të lojës së realitetit virtual; softuer kompjuterik 

për shpërndarjen e përmbajtjes pa tel [wireless]; softuer kompjuterik për blerjen, qasjen, 

transmetimin dhe shikimin e filmave, shfaqjeve televizive, videove dhe përmbajtjeve 

multimediale; aplikacione mobile për qasje dhe transmetim të përmbajtjes audiovizive dhe 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të komunikimit; regjistrime audio dhe 

vizuale që përmbajnë muzikë, storie, shfaqje dramatike, shfaqje jo-dramatike, argëtim me 

veprim të drejtpërdrejtë [live action entertainment], argëtim të animuar, aktivitete mësimore 

për fëmijë, dhe lojëra; karta elektronike të koduara të çipave [encoded eletronic chip cards]; 

karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; set-top kuti televizive [television set-top 

boxes]; lojtarët e mediave dixhitale; pajisje transmetuese të mediave dixhitale.   

35   Reklamim; sigurimi dhe marrja me qira e hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; 

sigurimi i hapësirës reklamuese; marrja me qira e hapësirës, kohës dhe materialeve 

reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit; shërbime me 

pakicë në lidhje me softuerin kompjuterik; shërbime me pakicë në lidhje me lojërat; 

shërbime me pakicë në lidhje me përmbajtjen e regjistruar; shërbime me pakicë në internet 

të shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht për muzikë dhe filma.   

38   Shërbime telekomunikuese; shërbime transmetimi [broadcasting services]; transmetim 

televiziv me pajtim subscription television broadcasting; shërbime të transmetimit televiziv 

me pagesë për shikim [pay-per-view television transmission services]; shërbime të 

transmetimit audioviziv; shërbimet e informacionit në lidhje me transmetimin; transmetimi 

i video të dhënave përmes internetit; transmetimi i video materialit në internet; transmetimi 

i televizionit përmes internetit; shërbime telefonike dhe të telefonisë mobile; sigurimi i 

qasjes në një portal në internet që përmban programe të videove sipas kërkesës; 

transmetimi videove sipas kërkesës; transmetimi televiziv; transmetimi dhe transmetimi 

[broadcasting and transmission] i programeve televizive “paguaj për të shikuar” [pay-per-

view]; transmetimi i programeve televizive; transmetimi i video ngjarjeve [webcasts] në 

internet.   

41   Arsim, argëtim dhe sport; shërbime argëtimi; argëtim televiziv; shërbime të prodhimit 

të filmit; shërbime këshilluese në lidhje me argëtimin; dhënia e informacionit për argëtim; 

organizimi i garave argëtuese; shërbime udhëzuese për shikimin e televizionit; prodhimi i 

veçorive [features] argëtuese televizive; sigurimi i shërbimeve argëtuese radio dhe 

televizive; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime argëtuese ose kulturore; shërbime 

argëtimi të ofruara on-line nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose interneti; shërbime 

arsimore, argëtuese dhe sportive; argëtim me film; shërbime argëtimi në formën e 

programeve televizive; argëtim nga IP-TV; shërbime argëtimi për përputhjen e përdoruesve 

me audio dhe video regjistrimet; shërbime argëtimi të ofruara me telefon; shërbime 

argëtimi të siguruara nga transmetime on-line; sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, 

përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës [video-on-demand services]; sigurimi i 
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programeve televizive, jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video-sipas-kërkesës 

[video-on-demand services]; sigurimi i filmave që nuk shkarkohen.   

 

 

 

(111)  30075 

(151)  12/12/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/976 

(591)  Kalter, Vjollce, Pembe, Verdhe, 

Portokallt, Gjelber ,Zeze   

(732)  Steps sh.p.k Prishtinë, Veternik Grand 

Store Kati II -të, KS 

(740)  Njomëza Zejnullahu-Ahmeti 

Law&Finance Consulting sh.p.k 

Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4, 

Prishtinë 10000, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për 

masazh; aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji;    

25    Veshje, këpucë, veshje koke. Pjesë të veshjeve, mbathjeve dhe veshjeve të kokës, për 

shembull, pranga, xhepa, rreshta të gatshëm, thembra dhe thembra, majat e kapakëve, 

kornizat e kapelës (skeletet); -veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skive, 

single sportive, veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë 

gjimnastike, çizme skijimi; -kostumet e maskaradës; -veshje letre, kapele letre për t'u 

përdorur si veshje; -bibs, jo prej letre; -sheshet e xhepit; -mbushjet e këmbëve, jo të nxehta 

elektrike    

 

 

 

(111)  29625 

(151)  22/09/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/977 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Razina 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 
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materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29626 

(151)  22/09/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/978 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Protinum 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29901 

(151)  07/10/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/979 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Perge 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29905 

(151)  14/10/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/980 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

(540)  Melanda 
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Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29904 

(151)  07/10/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/981 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Ferout 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29642 

(151)  22/09/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/982 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Esmax 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   
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(111)  29903 

(151)  07/10/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/983 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Duxalta 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide. 

 

   

 

 

 

(111)  29902 

(151)  07/10/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/984 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Avalcept 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29624 

(151)  22/09/2022 

(181)  06/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/985 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

(540)  Aripa 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje; leukoplaste, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  29682 

(151)  23/09/2022 

(181)  07/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/988 

(591)  verdhë, ari, kuqe, gjelbër, gjelbër e 

mbyllur, kafe e hapur, bardhë 

(732)  A.I.A. AGRICOLA ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A Piazzale Apollinare 

Veronesi, 1 37036 SAN MARTINO BUON 

ALBERGO (VERONA), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, në veçanti salqiqe   

 

 

 

(111)  29304 

(151)  17/08/2022 

(181)  07/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/989 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS  

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram Fazliu 

” Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

(540)  ATY KU MREKULLIA FILLON! 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 
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kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;masazh 

aparat;pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore;sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   

 

 

 

(111)  29817 

(151)  30/09/2022 

(181)  07/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/990 

(300)  759244  04/02/2021  CH 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland    , CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CONTIVUE 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   “Aparate dhe instrumente oftalmologjike”.      

 

 

 

(111)  29954 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/993 

(526)  VIRSHLLE VIÇI 

(591)  Ngjyre Bezhë dhe e kuqe e nbyllur 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu 

(540)   
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Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29955 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/994 

(526)  BAROMFI PARIZSI 

(591)  Ngjyre Portokalli, e Verdhë, e Kaltër, 

e Bardhë, e Zezë dhe e Kuqe e mbyllur 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29956 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/995 

(526)  EXTRA PARIZER 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Zezë, e 

Gjelbër dhe e Kuqe. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

(540)   
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Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29957 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/996 

(526)  EXTRA PARIZER 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Gjelbër, 

e Kuqe dhe e Kuqe e mbylltë. 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    
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(111)  29958 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/997 

(526)  EXTRA PARIZER 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Gjelbër, 

dhe e Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29959 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/998 

(526)  PARIZER PULE 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

dhe e Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. 

 Rr. Nëna Tereza, Zona Agroindustriale, 

Fushë Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31    Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    
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35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29960 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/999 

(526)  PARIZER PULE 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

Portokalli, e Zezë dhe e Kuqe e mbyllur.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29961 

(151)  21/10/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1000 

(526)  PARIZER PULE 

(591)  Ngjyre e Verdhë, e Bardhë, e Kaltër, 

Portokalli, Vjollce  dhe e Kuqe e mbyllur 

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1277 

 

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  29718 

(151)  27/09/2022 

(181)  08/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1001 

(732)  Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16, 30938 Burgwedel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Tualet; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Preparate pastrimi dhe 

aromatizimi; Preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë; Preparate për 

higjenën orale; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Xhel masazhesh, përveç atyre 

për qëllime mjekësore; Pëlhura pambuku për qëllime kozmetike; Vajra masazhesh; Indet e 

mbarsura me losione kozmetike; Indet e mbarsura me produkte kozmetikë; Pluhur për 

pastrimin e dhëmbëve; Pastë dhëmbësh; Preparate për banjë; Preparate për kujdesin e 

lëkurës; Sapunë dhe xhel; Xhel dushi dhe banje; Shkumë dushi dhe banjo; Peceta të 

disponueshme të ngopura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Peceta kozmetike të 

lagura paraprakisht; Sapun; Sapunë krem; Kremra dushi; Sapunë të lëngshëm për banjë; 

Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Sapunë në formë të lëngët; Sapunë për fytyrën; 

Sapunë dore; Sapunë kozmetikë; Sapunë për kujdesin e trupit; Kripëra banje, jo për qëllime 

mjekësore; Preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; Preparate kozmetike për banje; 

Thekon banje; Qumësht banje; Xhel banje; Shkumë banje; Sapun banje; Dush me flluska; 

Kremra kozmetikë; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Locione për qëllime 

kozmetike; Vajra për qëllime kozmetike; Qumështi i pastrimit për qëllime tualeti; Preparate 

për krem dielli; Pudër për bebe; Aromë freskuese të lëkurës; Kremra, locione dhe xhel 

hidratues; Hidratues të lëkurës; Kremra për fytyrë për përdorim kozmetik; Larje të fytyrës 

[kozmetike]; Losione kozmetike për fytyrën; Locion për lëkurën; Locion për pastrimin e 

lëkurës; Krem trupi; Peceta të mbarsura me një pastrues të lëkurës; Vajra për rrezitje për 

qëllime kozmetike; Llak për lëkurën për qëllime kozmetike; Krem dielli i papërshkueshëm 

nga uji; Vajra eterikë; Vaj livando; Vaj bajame; Preparate për heqjen e ngjyrave; Heqës 

njollash; Preparate zbukurimi; Agjentë pastrues për qëllime shtëpiake; Preparate për 

lavanderi; Detergjentë për larjen e enëve; Pluhur sapuni; Sapun i lëngshëm për lavanderi; 

Sapun rrobash; Vajra për fëmijë; Shampo për fëmijë; Mus për banjë; Losione për bebe; 

Banjë me flluska foshnje; Mus shampo për fëmijë; Qumësht për trupin e foshnjës; Peceta 

për fëmijë; Rreze dielli për bebe; Kremra për foshnje [jo mjekësore]; Produkte për kujdesin 

e foshnjave (Jo mjekësore -); Pluhur talk (Jo-mjekues -) për foshnjat; Lesh pambuku për 
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qëllime kozmetike; Kondicioner për flokë për fëmijë; Balsam për foshnje; Peceta për fëmijë 

të ngopura me preparate pastruese; Topa pambuku për qëllime kozmetike; Kozmetikë për 

fëmijë; Kozmetikë me ngjyra për fëmijë; Lesh pambuku në formën e pecetave për përdorim 

kozmetik;   

5   Formulë për foshnje; Pelenat e foshnjave; Pantallona-pelena për bebe; Ushqim për 

foshnje; Vajra për foshnje të mjekuara; Pluhurat e qumështit [ushqim për foshnje]; Pudra 

mjekësore për foshnje; Kremra për foshnje [mjekësore]; Pelenat për foshnje dhe 

inkontinentet; Pije për foshnje; Pelena letre; Qumësht pluhur për foshnje; Pelena noti, e 

disponueshme, për bebe; Pelenat e notit të foshnjave; Veshje të disponueshme për pelenat e 

foshnjave; Substancat dietike për foshnjat; Pluhur talk (Ilaç -) për foshnjat; Miell lakteal për 

foshnje; Pije dietike për foshnje të adaptuara për qëllime mjekësore; Pantallona të 

disponueshme letre për mbajtjen e një pecete për foshnje në vend; Pantallona të 

disponueshme celuloze për mbajtjen e pecetës së foshnjave në vend; Shtesa dietike dhe 

përgatitje dietike; Kafe për qëllime farmaceutike; Preparate dhe artikuj sanitarë; 

Suplemente të kolostrumit; Formula e foshnjës pa laktozë; Zëvendësues për qumështin e 

nënave; Fibra dietike; Çaj medicinal; Shtesa ushqimore; Shtesa dietike të glukozës; 

Preparate vitaminash; Preparate kimike për diagnostikimin e shtatzënisë; Preparate 

farmaceutike për hidratimin e lëkurës gjatë shtatzënësisë; Preparate farmaceutike për 

parandalimin e njollave të lëkurës gjatë shtatzënësisë; Produkte farmaceutike dhe përgatitje 

kundër lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; Produkte farmaceutike dhe përgatitje për 

hidratimin e lëkurës gjatë shtatzënësisë; Produktet farmaceutike dhe përgatitjet për njollat e 

shtatzënisë; Produkte farmaceutike dhe përgatitje për parandalimin e njollave të lëkurës 

gjatë shtatzënësisë; Dezinfektues dhe antiseptikë; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

kloazmës; Kutitë e ndihmës së shpejtë, të mbushura; Jastëkët e gji dhënies; Produkte të 

higjienës femërore; Peshqirë sanitarë; Veshje, mjekësore; Preparate veterinare; Antiseptikë; 

Dezinfektues; Preparate sterilizuese; Tampona sanitare; Linja pantallonash [sanitare]; 

Brekë sanitare; Fasha menstruacionesh; Farmaceutikë dhe ilaçe natyrore; Suva ngjitëse; 

Fasha për bërjen e hedhjeve; Sapun antibakterial; Sapun dezinfektues; Pantallona të 

disponueshme të trajnimit të celulozës për foshnjat; Arna kundër mushkonjave për bebe; 

Shtesa dietike dhe ushqyese; Shtesa ushqimore; Ushqime dietike të adaptuara për foshnjat; 

Preparate dietike për fëmijë; Sheqer qumështi; Preparate dietike dhe ushqyese; Ushqime me 

qumësht pluhur për foshnjat; Qumësht pluhur për foshnje dhe foshnje; Laktagogë; Peceta 

sanitare; Pastrues për përdorim shtëpiak; Dezinfektues të mbarsur në inde; Pëlhura pastrimi 

të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; Pelenat e rrobave;   

7   Përpunues elektrik të ushqimit për foshnje; Makineri kuzhine, elektrike; Grirëset 

(Elektrik -) për përgatitjen e ushqimit; Makineri për përgatitjen e ushqimit, 

elektromekanike; Makineri për përgatitjen e pijeve, elektromekanike; Makina 

elektromekanike për përgatitjen e  

ushqimit ose pijeve; Makineri dhe aparate për përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe 

pijeve;   

8   Takëm për përdorim nga foshnjat; Thika kuzhine; Takëm tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; Pirunë tryeze; Lugë; Takëm, thika kuzhine, dhe mjete prerëse për përdorim në 

kuzhinë; Gërshëra e thonjve; Gërshërë thonjsh, elektrikë ose jo elektrikë;   

9   Termometra; Termometra, jo për qëllime mjekësore; Termometra digjitalë, përveç atyre 

për qëllime mjekësore; Peshore për fëmijë; Monitorë për bebe; Alarme për bebe; Pajisjet 
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elektronike të monitorimit të foshnjës; Monitorë video për foshnje; Pajisjet e dëgjimit për 

monitorimin e foshnjave; Teknologjia e informacionit dhe pajisjet audiovizive; Pajisjet e 

sigurisë, sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; Pajisjet audio / vizuale dhe fotografike; Pajisje 

komunikimi; Aparate fototelegrafie; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; Alarme akustike; 

Alarme; Jelekë sigurie reflektues; Helmeta për biçikleta; Instrumente matëse; Instrumentet 

e monitorimit; Aparate kalibruese; Mbulesa për priza elektrike; Pajisjet e matjes, zbulimit, 

monitorimit dhe kontrollit; Kamera televizive me qark të mbyllur; Njësitë e monitorimit 

[elektrike]; Aparate elektronike të mbikëqyrjes; Kamera video të adaptuara për qëllime 

monitorimi;   

10   Ndihma për ushqyerjen dhe biberonët; Shishe ushqyese; Biberon  për foshnje; 

Ushqime me shishe ushqyese; Fletë mos mbajtjeje për përdorim me foshnjat; Shishe 

ushqyese për foshnje; Unaza dhëmbësh; Unaza dhëmbësh që përfshijnë zhurma fëmijësh; 

Mbulesa për shishe ushqyese për fëmijë; Jastëkët e ajrit për foshnjat [qëllime mjekësore]; 

Dyshekë ajri për foshnje [për qëllime mjekësore]; Fletë mos mbajtjeje për përdorim me 

foshnjat; Fashetë për biberon; Biberon neonatale; Priza veshi për mbrojtje nga zhurma; 

Mburoja të gjirit; Valvule shishesh ushqyese; Pompat e gjirit; Shishe magazinimi të 

qumështit të gjirit; Jastëkët për qëllime mjekësore; Aspiratorë hundës; Aparatura mjekësore 

për forcimin e muskujve të dyshemesë së legenit; Jastëkët për përdorim mjekësor për 

mbështetjen e foshnjave gjatë larjes; Jastëkët për përdorim mjekësor, të përshtatura për të 

mbështetur fytyrën; Masazher gome për mishrat e dhëmbëve për foshnje; Biberon 

pediatrike; Fletë mos mbajtjeje;   

11   Ngrohës për shishe për fëmijë; Ngrohës për ushqim për fëmijë; Ngrohës, elektrikë, për 

ushqimin e shisheve; Sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave; Dritat e natës 

elektrike; Llamba për kaçurrela; Reflektues ndriçimi dhe ndriçimi; Pajisjet e ngrohjes, 

ventilimit, dhe kondicionimit dhe pastrimit (të ambientit); Pajisje për ftohje dhe ngrirje; 

Sterilizues; Aparate dezinfektuese; Sterilizues me avull për përdorim shtëpiak; Sterilizues 

me avull; Sterilizues për përdorim shtëpiak; Sterilizues uji; Pajisje për sterilizim, 

dezinfektim dhe dekontaminim; Ngrohje rrezatuese; Aparate elektrike për ngrohje 

rrezatuese; Aparate dhe instalime ndriçimi; Dritat e tavanit; Llamba elektrike; Fenerë për 

ndriçim; Llamba sigurie; Pishtarë elektrikë; Avullore ushqimore, elektrike; Aparate për 

ngrohje; Ngrohje shtrati; Veshje këmbësh, të nxehta elektrike; Shishe me ujë të nxehtë; 

Jastëkët e ngrohjes, elektrik, jo për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjekësore; Mbulesa mbrojtëse të sigurta për fëmijë për gypat e vaskave; Bombol me vrimë 

nxjerrëse për tualetin; Vende tualeti; Aparate për filtrimin e ujit për përdorim shtëpiak; 

Kazanët; Pajisjet e gatimit, ngrohjes, ftohjes dhe ruajtjes, për ushqime dhe pije; Ngrohje 

elektrike për peceta të lagura për fëmijë; Ngrohje shtëpiake për ushqim për fëmijë 

[elektrike]; Kasa tualeti për fëmijë; Vende tualeti për fëmijë; Pastrues ajri për karroca;   

12   Vagonë të vegjël për transportimin e fëmijëve; Rrjeta mushkonjash të vendosura për 

kolltuk; Goma për biçikleta për fëmijë; Kapuça për karrocë; Vende për vetura për fëmijë; 

Biçikleta për fëmijë; Karrocë fëmijësh; Frenat e karotave për përdorim në automjete; Vende 

portative për foshnje për automjete; Për ambulatorët që përfshijnë ahurët e bartjes; Vende 

sigurie për foshnje për përdorim në automjete; Parzmore për sigurinë e automjeteve për 

ahurë bartëse; Pasqyra për automjete; Pasqyra prapa; Veshje dielli për automjete; tenda  për 

karroca për fëmijë; Mbajtëse këmbësh të pajisura për karrocë fëmijësh; Parakolpë gomash 

foshnje gome; Shporta për ambulatorë; Mbulesa për karriget dhe kapuçat; Mbajtëse kupash 

për automjete; Mbajtës pije të përshtatur për përdorim në automjete tokësore; Organizatorët 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1280 

 

e ulëseve përshtatur posaçërisht për përdorim në automjete; Mbështetëse për sediljet e 

automjeteve; Mbështetëset e shpinës të përshtatura për përdorim në automjete; Pjesë dhe 

pajisje për automjete;   

16   Jastëkë  letre për ndërrimin e pelenave; Qese plastike të disponueshme për pelenë; 

Libra për fëmijë; Modelimi i argjilës për fëmijë; Set pikturash për fëmijë; Libra për tregime 

për fëmijë; Libra për foshnje; Përparëse gjoksi për foshnje prej letre; Qese plastike për 

rreshtimin e koshave të mbeturinave; Çanta mbeturinash; Peceta të celulozës për qëllime 

kozmetike; Pëlhura letre për përdorim kozmetik; Përparëse gjoksi prej letre; Libra për 

kujtesën e foshnjës; Libra për veprimtari për fëmijë; Kuti për bojëra për fëmijë; Pllaka për 

fëmijë; Libra me aktivitete afishe; Librat për fëmijë që përfshijnë një komponent audio; 

Dekoratë dhe materiale arti dhe media; Materialet e shtypura, dhe shkrimi dhe mjetet 

arsimore; Faculeta;  Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, 

kartonit ose plastikës;   

18   Çanta për pelena; Transportues qese për foshnje; Llastik  për bartjen e foshnjave; Çanta 

shpine për bartjen e foshnjave; Transportues foshnjash të veshur në trup; Çanta hobe për 

bartjen e foshnjave; Çadra për fëmijë; Çadra dhe çadra dielli; Bagazhet, çantat, kuletat dhe 

transportuesit e tjerë; Çanta plazhi; Çanta librash; Çanta për gra; Çanta neto për pazar; 

Çanta pazar; Çanta fleksibël për veshje; Etiketat e bagazhit; Çanta për thurje; Çanta të 

vogla tufë; Çanta dore; Çanta veshjesh për udhëtime; Çanta brenda natës; Çanta shpine; 

Çanta kozmetike të shitura bosh; Çanta për shumë qëllime; Trungje dhe valixhe; Çanta 

udhëtimi; Çanta shpine; Çanta këpucësh për udhëtime; Çanta shpatullash; Çanta ditore; 

Çanta drejtkëndëshe për bartjen e rrobave apo gjerave personale ; këllëf  bartëse; Çanta për 

palestër; Kuletat pelena; Çanta për fëmijë; Frenat për udhëzimin e fëmijëve; Korniza 

mbrapa për bartjen e fëmijëve; Qese lëkure; Qese tërheqëse;   

19   Statuja dhe vepra arti të bëra nga materiale të tilla si guri, betoni dhe mermeri, të 

përfshira në klasë; Suva për hedhje [jo mjekësore]; Kamponim spërkatje;  Suva; Guri, 

shkëmbi, balta dhe mineralet;   

20   Vende të përshtatura për foshnje; Platformat e ndërrimit të foshnjës në mur; Porta 

foshnjash; Mbështetëse për fëmijë; Jastëkët mbështetës të kokës për foshnjat; Rrogoz për 

kunjat e lojërave për foshnje; Vende portative për banjë për fëmijë për t'u përdorur në 

vaska; Jastëkë infermierie; Porta sigurie jo metalike për foshnje, fëmijë, dhe kafshë 

shtëpiake; Karrige të larta për foshnje; Këmbësorë për foshnje; Shtroja për fëmijë që 

përdoren për të fjetur; Brava, përveç elektrike, jo prej metali; Bllokues dhe çelësa, jo 

metalikë; Kontejnerët, dhe mbylljet dhe mbajtësit e tyre, jo metalikë; Shporta, jo prej 

metali; Kuti prej druri ose plastike; Mbrojtës qoshesh të plastikës; Rruaza buzësh plastike të 

ekstruara për mobilje; Shtretër për fëmijë; Myska për ndërrimin e foshnjës; Shtretër për 

fëmijë të bërë nga pëlhura në formën e një qese; Rruaza qoshe (Jo metalike -) për mobilje; 

Shporta Moisiu; Karriget e kërcimit të foshnjave; Shporta Moisiu [shporta]; Kaseta 

portative; Mobile për fëmijë; Ahur për foshnje; Vende banje për foshnje; Jastëkët 

mbështetës për përdorim në ulëset për foshnje; Djepe elektrike për fëmijë; Jastëkët kundër 

rrotullimit për bebe; Jastëkët mbështetës për përdorim në sediljet e sigurisë së makinave për 

fëmijë; Kutitë e shiritave [prej druri ose plastike]; Shporta për foshnje; Karriget e bebeve; 

Vende për fëmijë; Raftet janë mobilie për çerdhe; Jastëkët [përveç për përdorim mjekësor] 

për mbështetjen e foshnjave që ekzaminohen; Mobile dhe orendi; Flokët e mobileve (Jo 

metalike -); Brava mekanike [jo elektrike, jo metalike]; Brava jo metalike vethapëse për 

mbështjellësit e rripave; Tumblers (jo metalike -) [pjesë të bravave]; Çelësat (Jo metalikë -) 
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për hapjen e bravave; Flokë [përveç elektrik], jo prej metali, për automjete;   

21   Furça dhe artikuj për prodhimin e furçave; Krehër; Krehër; Takëm, enë gatimi dhe 

kontejnerë; Artikujt pastrues; Tenxhere dhomë; Furça shishesh ushqyese; Banjë për fëmijë, 

të lëvizshëm; Ngrohës për ushqimin e shisheve, jo elektrike; Gota trajnimi për foshnje dhe 

fëmijë; Gota për ushqim; Kavanoza për heqjen e pelenave; Statuja prej porcelani, qeramike, 

enë prej argjile ose qelqi; Buste prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi; Furça; 

Furça; Furça; Furça thonjsh; Furça dhëmbësh; Kriklla; Kova; Shishe; Forma kubike akulli; 

Kallëpe [enë kuzhine]; Kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Syzet [enët]; Enë për 

qëllime shtëpiake; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; Balonë izolues; Kontejnerë të 

izoluar nga nxehtësia për pije; Kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim; Enë gatimi, jo 

elektrike; Enë kuzhine; Shishe frigoriferike; Qese izotermike; Gota letre ose plastike; 

Pllaka letre; Hapëse për biskota [biskota]; Enët; Gota; Takëm, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; Çajnikë; Pllaka tavoline; Hinka; Kashtë për pije; Enë për pirje; Plehra; Doreza për 

qëllime shtëpiake; Pastrues mobiliesh; Metrazhe për pastrim; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Bombol me vrima për sapun; Furça për larjen e enëve; Kuti për shpërndarjen e 

peshqirëve të letrës; Mbajtëse sapuni; Brirë këpucësh; Kunjat e rrobave; Enë shtëpiake për 

pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e furçave; Enë kozmetike, higjienike dhe 

kujdesi për bukurinë; Vaska për banjë për fëmijë; Furça dhëmbësh për foshnje; Stenda për 

banjë portative për fëmijë; Vazo për fëmijë; Shkopinj trajnimi për fëmijë; Kavanoza me 

pambuk; Gota dhe gota; Gumëzhitës; Mbajtës të pijeve me fryrje; Mbajtëse e mëngës 

izoluese për gota pije; Kuti për drekë; Luhare  shërbimi [enë shtëpiake ose enë kuzhine];   

24   Rrjeta për mbrojtjen e insekteve; Batanije për bebe; Lecka për ndërrimin e pelenave për 

bebe; Peshqirë [tekstil] për përdorim në lidhje me foshnjat; Batanije për fëmijë; Peshqirë 

për fëmijë; Mallra tekstili, dhe zëvendësues të mallrave tekstile; Liri; Etiketat e tekstilit; 

Material tekstil; Pëlhura; Liri banje; Liri shtrati dhe batanije; Liri kuzhine dhe tavoline; Liri 

banje, përveç veshjeve; Peshqirë për tekstil; Peshqirë tekstili; Dorashka banje; Fletë 

[tekstili]; Mbulesa shtrati; Qilima udhëtues [rroba prehri]; Mbulesa dyshekësh; Jastëkët; 

Shams jastëk; Jorganë [kopertinat poshtë]; Mbulesa për jastëkë; Mbulesa letre për shtrat; 

Batanije shtrati; Çanta gjumi për foshnje; veshje mbështjellëse për foshnje ; Çarçafë; 

Batanije pambuku; Liri shtrati për foshnje; Mbulesa pambuku; Metrazhe për larjen e trupit 

[përveç për përdorim mjekësor]; Ndërfaqe; Mitra prej pëlhure jo të endura për larjen e 

trupit; Pëlhurë muslin;   

25   Përparëse gjoksi, jo nga letra; Përparëse gjoksi plastike për foshnje; Pantallona për 

bebe [mbathje]; Pizhame për kukulla bebe; Majat e bebeve; Funde për bebe; Shtresa 

[veshje]; Të brendshme për maternitet; Veshje të lindjes; Rroba gjumi për maternitet; 

Smoket e lehonisë; Bandat e lindjes; Dollakë të lindjes; Majat e lehonisë; Pantallona të 

lindjes; Sutjena; Sutjena sportivë; Brekë; Pantallona për fëmijë; Veshje koke për fëmijë; 

Mbathje për foshnje; Veshje të foshnjave; Këmisha të ndërprera për foshnje dhe fëmijë të 

vegjël; Kominoshe për fëmijë ; Leotardë; Çorape; Çorape trupi; Triko; Kostume trupi;  

Këpucë për foshnje; Çizme për  foshnje; Sandale për foshnje; Kostume karroce; Ndërresat e 

foshnjave; Rroba për foshnje; Veshje e jashtme të foshnjave; Kostume gjumi; Këpucë 

(këpucë leshi për foshnje); Përparëse gjoksi për foshnje [jo nga letra]; Këpucë për foshnje 

të thurura; Veshje për fëmijë; Këpucë për fëmijë; Veshje e jashtme për fëmijë; Veshje noti 

për fëmijë; Kostume për përdorim në veshjen e fëmijëve për lojë; Veshje për burra, gra dhe 

fëmijë; Çizme për foshnje; Veshje; Veshje; Kapelë; Këpucë; Këpucë; Këpucë; Pjesë të 

rrobave, këpucëve dhe mbulesave të kokës; Shami [veshje]; Shami; fasha  [shamia]; 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1282 

 

Shamitë; Kapela si veshje koke;   

28   Artikuj dhe pajisje sportive; Lodra; Lojëra; Lojëra; Lojëra; Lodra *; Pajisje për 

gjimnastikë; Trampolina ; Tabela noti; penda  për not; Goma krahu për ujë; Rripa noti; 

Xhaketa noti; Pajisje për not; rraketake  [lojëra]; Lojëra tavoline; Blloqe ndërtimi [lodra]; 

Lojërave ndërtuese; Qiftet; Lojëra salloni; Letra loje; Mermer për lojëra; Majat e rrotullimit 

[lodrat]; Kukulla Matryoshka; Mobile lodrash; Kapele për festa letre; Lodra të bëra nga 

plastika; Lodra të mbushura; Lodra prej pelushi; Kukulla; Shtretër kukullash; Shishe 

ushqyese për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba kukullash; Dhoma kukullash; Bashkim 

pjesësh figure; Lojëra unazash; Diapozitivat [lojërat]; Skuter [lodra]; Kuaj lëkundës; 

Flluska sapuni [lodra]; Topa për lojëra; Luaj topa; Zare; Makina lodrash; Automjete 

lodrash; Figura lodrash; Bilbila lodrash; Kafshë lodrash; Modele lodrash; Arushe Tedi; 

Luhatje; Gota për zare; Lodra për vaska; Lëkundjet e foshnjave; Lojëra për fëmijë; Zhurma 

për bebe që përfshijnë unaza dhëmbësh; Lodra me shumë aktivitete për foshnje; Lodra prej 

druri; Lodra prej druri; Lodra për përdorim në për ambulatorë; Karrocë lodrash;    

29   Peshq, jo të gjallë; Mish; Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; Fruta, 

të përpunuara; Ekstrakte mishi; Mish, i konservuar; Mish, i ruajtur; Ushqime me bazë 

peshku; Peshk, i konservuar; Djathë; Kos; Gjizë; Qumësht pluhur; Qumësht pluhur; 

Qumësht; Pije qumështi, mbizotëruese e qumështit; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta 

buke; Yndyra e kokosit; Vaj liri për ushqim; Vajra për ushqim; Vaj përdhunimi për ushqim; 

Patate të skuqura frutash; Pelte frutash; Tul frutash; Ushqim rosticeri me bazë frutash; Fruta 

të gatuara; Perime, të konservuara; Perime, të gatuara; Thekon patate; Manaferrat, të 

ruajtura; Perime, të konservuara; Fruta, të ruajtura; Sallata frutash; Rrush të thatë; Pure e 

mollës; Pelte për ushqim; copa  patate; Supave; Komposto; Supë; Përgatitjet për të bërë 

supë; Qumësht soje; Qumësht orizi; Pije me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash; Pije 

me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; patatina ; Uzina  me patate; Patate të 

skuqura perimesh; Ushqime rostiçeri me bazë perimesh; Mishi dhe produktet e mishit; 

Peshq, ushqim deti dhe molusqe, jo të gjalla; Vajra dhe yndyrna të ngrënshme; Supa dhe 

stoqe, ekstrakte mishi; Frutat, kërpudhat, perimet, arrat dhe impulset e përpunuara; Supë e 

menjëhershme; Vaktet e përgatitura që përmbajnë [kryesisht] mish pule; Ushqime të 

përgatitura që përmbajnë [kryesisht] vezë; Enët e përgatitura kryesisht nga mishi; Vaktet e 

përgatitura kryesisht të përbëra nga rosa; Ushqime të përgatitura kryesisht të gjelit të detit; 

Ushqime të përgatitura kryesisht të përbëra nga qebap; Ushqime të përgatitura kryesisht të 

përbëra nga peshq; Ushqime të përgatitura kryesisht nga perime; Fruta të thata; Snacks me 

bazë frutash të thata; Ëmbëlsira frutash; Produkte të frutave të thata; Bare për zëvendësimin 

e vakteve me bazë frutash; Shufra Snacks  me bazë frutash dhe arra; Përzierje rosticeri të 

përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; Fruta të prera në feta; Pelte, reçel, 

komposto, përhapje frutash dhe perimesh; Patate të skuqura kokosit; Thekon kokosit; 

Snacks  me bazë kokosi; Farat e lulediellit, të përgatitura; Farat e lulediellit të ngrënshëm; 

Fara chia e përpunuar për ushqim; Farërat, të përgatitura; Farërat, të përgatitura; Shufra 

ushqimore me bazë arra dhe fara; Bajame të përpunuara; Kikirikë, të përgatitur; Shufra 

ushqimore organike dhe me bazë farëra; Kikirikë të konservuar; Patatina  me yndyrë të ulët; 

Arra të pjekura; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Xhenxhefil i kristalizuar; 

Ushqime rosticerie me bazë arra; Insektet dhe larvat e përgatitura; Insektet e ngrënshme, jo 

të gjalla; Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra të ngrënshëm; Arra të kripura; Ushqime 

rosticerie të bazuara në arra; Pastë frutash e shtypur; Patate të skuqura molle; Suxhuk të 

tharë në ajër; Qumësht tërshëre; Kos soje; Zëvendësues të qumështit; Qumësht organik; 
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Snacks me bazë qumështi  me bazë qumështi; Produkte qumështi; Zëvendësuesit e 

qumështit jo-qumështor;   

30   Çokollatë; Kokrra të përpunuara, niseshte, dhe mallra të bëra prej tyre, përgatitje për 

pjekje dhe maja; Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Patate të skuqura 

[produkte drithërash]; Ushqim rosticeri me bazë drithërash; Kokoshka; Keks me oriz; 

Ushqim rosticeri me bazë orizi; Keks  meli; Bukë; Pasta, ëmbëlsira, tarte  dhe biskota 

(biskota); Shufra drithërash dhe shufra energjie; Sheqerka (karamele), ëmbëlsirat dhe 

çamçakëz; Karamele; Letër ushqimore; Pelte frutash [ëmbëltore]; Krisur; Oriz me krem; 

Puding; Vafle; Kallamishte; Pastiçeri; Bukë xhenxhefili; Shufra drithërash me proteina të 

larta; Bare drithërash; Bare Muesli; Pije me çokollatë me qumësht; Infuzione, jo 

medicinale; Çaj; Çaj; Çaj; Pije me bazë çokollate; Lule ose gjethe për t'u përdorur si 

zëvendësues të çajit; Pije me bazë çaji; Drithërat; Makarona; Biskota; ëmbëlsira; Petë; 

Thekon tërshëre; Bollgur; Elb me lëvore; Tërshëra e shtypur; Ushqim me bazë tërshëre; 

Misër i përpunuar; Grurë të përpunuar; Drithëra të përpunuar; Tërshëra të përpunuara; 

Drithëra për mëngjes, qull dhe grurë; Thekon misri; Muesli; Salca të shijshme, çatni  dhe 

pasta; Kripëra, erëza, aromatizues dhe erëza; Erëza ushqimore e përbërë kryesisht nga 

keçap  dhe salca; Sheqerna, ëmbëltues natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, produkte 

bletësh; Bare ushqimore me bazë drithërash; Bare me bazë gruri; Produkte drithërash në 

formë shufre; Patate të skuqura me bazë drithërash; Përzierje ushqimore të përbëra nga 

thekon drithërash dhe fruta të thata; Akull, akullore, kos dhe sorbet të ngrirë; Bare të 

veshura me çokollatë; Biskota me aromë me fruta; Mishrat e frutave [përveç për përdorim 

mjekësor]; Sheqer rrushi; Preparate glukoze për ushqim; vafle  me një shtresë çokollate; 

vafle  me çokollatë; Keks orizi të veshura me çokollatë; uzhina  për tortë me oriz; Ushqime 

të lehta të përgatitura nga misri; Ushqime të bëra nga misri; Qull; Fara e linit për qëllime 

kulinarie [erëza]; Preparate drithërash të përbëra nga bollgur; Embrion gruri; Mikrob gruri 

për konsum njerëzor; Enmbëlsues të përbërë nga koncentrate frutash; Ëmbëltues natyralë; 

Ëmbëlsira; Bombone me çokollatë; Çokollatë e mbushur; Arra të veshura me çokollatë; 

Biskota që kanë një shtresë çokollate; Copa çokollate; Ëmbëlsira me çokollatë; Çokollata; 

Tartufë [ëmbëlsira]; Praline të bëra me çokollatë; Ëmbëlsira kikirikësh; Biskota me bajame; 

Ëmbëlsira bajame; Patate të skuqura misri; naço; Tortilla; Patate të skuqura Taco; 

Makarona [pasta]; Kifle; Petit katërsh [ëmbëlsira]; Shufra çokollate të mbushura; Çokollata 

qumështi; Bare çokollate; Ëmbëlsira; Biskota me shije djathi; Biskota të këndshme; Patate 

të skuqura gjalpë; Krisur kripë; biskota të forta  [biskota]; Përzierjet e biskotave; vafle ; 

gjevrekë; Pije me bazë kakao; Pije kakao me qumësht; Kakao pluhur; ëmbëlsira [karamele]; 

Pjesë e bukës së shkurtër të veshur me çokollatë; Biskota Petit-Beurre; Tërshëra me qull; 

pallaçinka; Ushqime rosticeri të bëra me grurë të plotë; Produkte ushqimore të lehta të bëra 

nga niseshte drithërash; Produkte ushqimore të lehta të bëra nga mielli i misrit;   

31   Fruta të papërpunuara; Misri; Farat e kulturave; Farat e lirit të papërpunuara; Liri 

ushqimor, i papërpunuar; Fara luledielli; Fara chia të papërpunuara; Fara mbjellëse; Fara 

natyrore; Tërshëra;   

32   Pije joalkoolike; Pije të gazuara me aromë; Lëngje; Ujërat; Pije izotonike; Pije hirre; 

Lëngje perimesh [pije]; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Ekstrakte frutash joalkoolike; 

Nektar frutash, jo-alkoolikë; Ujëra [pije]; Shurupe për pije; Esencat për prodhimin e pijeve; 

Smoothies; Preparate joalkoolike për të bërë pije; Limonada; Shurupe për prodhimin e 

pijeve freskuese; Ujë pa gaz; Ujë të gazuar; Ujëra me aromë frutash; Ujë i pasuruar nga 

ushqimi; Ujë i pasuruar me minerale [pije]; Pije me lëng molle; Pije që përbëhen nga një 
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përzierje e lëngjeve të frutave dhe perimeve; Kunguj [pije joalkoolike]; Lëng portokalli; 

Pije me lëng portokalli; Kunguj limoni; Pije frutash; Pije kumbulle të tymosura; Pije te 

lehta; Pije freskuese me aromë frutash; Koncentrate për përdorim në përgatitjen e pijeve 

freskuese; Pije me bazë orizi, përveç zëvendësuesve të qumështit; Pije me bazë tërshëre 

[duke mos qenë zëvendësues të qumështit]; Pije orizi me ngjyrë   kafeje, përveç 

zëvendësuesve të qumështit;   

35   Asistencë për biznese, administrimi dhe shërbimet administrative; Shërbime 

reklamimi, marketingu dhe promovimi; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe medias reklamuese; 

Demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e 

materialit reklamues, marketing dhe promovues; Shërbime të marrëdhënieve me publikun; 

Shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; Shërbime reklamimi, 

marketing dhe këshillimi promovues, këshillues dhe ndihmës; Marketing; Përpunimi 

administrativ i urdhrave të blerjes; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Shërbime telemarketingu; Shërbimet e tregtisë Informacion dhe këshilla tregtare për 

konsumatorët [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; Konsumatorët (informacion dhe 

këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; Shërbime të ankandit; 

Shërbimet e importit dhe eksportit; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave 

dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit 

e mallrave dhe shërbimeve; Hulumtim tregu; Shërbime me shumicë në lidhje me produktet 

e qumështit; Shërbime me pakicë në lidhje me produktet e qumështit; Shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt për foshnje, foshnje dhe fëmijë, artikuj për 

shtatzëninë, mallra shtëpiake dhe kuzhine, artikuj në farmaci, produkte të kujdesit personal, 

vajra esenciale, shtesa ushqimore, ushqime për fëmijë, përgatitje dhe artikuj higjienik, 

përgatitje dhe artikuj mjekësorë, artikuj për higjienën femërore, pelena për foshnje dhe mos 

mbajtjeje, mjete ushqimore dhe bedelë, artikuj diagnostikues të shtatzënisë, veshje, ushqim 

dhe pije.   
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(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi, preparate 

për pastrim, lustrim dhe largimin e yndyres, preparate pastrimi, vajra pastrimi, produkte për 

ruajtjen e lëkurës (shkëlqyese), produkte për zbardhjen e lëkurës, krem për lustrim, krem 

për lëkurë, kremra këpucësh, shkëlqyes për këpucë, shkëlqyes këpucësh, dyll për këpucë; 

produkte parfumerie; parfume; ujë tualeti; uji parfumi; ujë kolonje; baza për parfum; 

ekstrakte lulesh; vajra esenciale; preparate për aromatizimin e ajrit; aroma nga lulet e thara 
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dhe erëza (parfume), temjan; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe të buzëve; 

përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

kozmetikë për duart, fytyrën dhe trupin; pregatitje për kujdesin e flokëve produkte për 

flokë; kremra për flokë; heqësit e ngjyrave të flokëve; ngjyra e flokëve; kremra apo xhel 

për fiksimin e flokëve; llaqet e flokëve; kremet depiluese, dyll depilues; produktet e 

rruajtjes; sapun për rruajtje; krem për rruajtje; produktet që përdoren pas rruajtjes; preparate 

për rrezitje në diell dhe për qëllime kozmetike; preparate për bllokimin e diellit 

[kozmetikë]; preparate për vetë-rrezitje për qëllime kozmetike; produkte toaleti; pastë 

dhëmbësh; sapun; shampon; xhel për dush; xhel për banjo; vajëra për banjo; kripëra për 

banjo; produkte me fluska; perla për banjo; pudër pluhur për banjo; qumësht toaleti; 

deodorantë; produkte për grim; buzëkuq; maskarë për qerpikë; produkte për faqe; pudër 

grimi; llajner për sy; laps për grim; preparate për heqjen e grimit; artikuj dekorues për 

qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë, artikuj kozmetik; 

preparate për kujdesin dhe zbukurimin e thonjve; shkëlqyes të thonjve, mbrojtës të thonjve, 

llaqet e thonjve, heqësit e manikyrëve të thonjve; thonj fals për duart dhe këmbët, artikuj 

për thonj fals, ngjitës për thonj fals   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, mbikqyrëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate për regjistrim, transmetim, riprodhim të 

tingujve ose imazheve, media regjistrimi magnetike, disqe zëri; çanta dhe mbajtëse për 

kamera ose video kamera; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; 

makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të informacionit, kompjuterët dhe pajisjet për 

kompjuterë; shtresa për maus; softuerë; shkopinj USB, ditarë elektronikë, softuere lojë, 

programe kompjuterike të regjistruara, programe kompjuterike dhe telefonike mobile 

(softëare të shkarkueshëm) dhe publikime elektronike që mund të shkarkohen on-line ose 

nga interneti; syze, syze, syze dielli, syze për sport, korniza të syzeve; Lente (thjerrëza) të 

syzeve, lentet e kontaktit; mbulues për syze ose lentet e kontaktit; dylbi (optika); mbajtëse 

laptopi; çanta të dizajnuara për laptopë; aparat fotografik; vozë sinjalizuese; vozë me 

shenjim; telefona, telefona celularë, telefona të mençur, tableta, PDA dhe MP3 plejer; 

pajisje për telefona, telefona celularë, smartfonë, tableta, PDA dhe MP3 plejer, domethënë 

pajisje pa duar për telefonat, bateritë, mbulesat, mbajtëse, fasada, mbushës, shiritat e duarve 

ose litar të shkurtër, kufje; çanta dhe mbajtëse për telefonat mobil dhe pajisjet telefonike   

14   Bizhuteri dhe produkte bizhuterie (duke përfshirë bizhuteri të modës); gurë të çmuar 

ose gjysëm të çmuar; perla; mbajtëse të bizhuterive [kasketa]; unaza, vathë, pranga, 

bylyzyk, sharme, broshë, zinxhirë, qafore, varëse për qafe, unaza çelësash [unaza të ndara 

me xhingël ose zhinxhir dekorative], kunja lidhëse, medalione, medalje, bizhuteri për çanta; 

kuti bizhuterish; trofe të metaleve të çmuara; produkte të orës dhe instrumente 

kronometrikë, orë, orë dore, shirita dore, orë me alarm, kronometër, orë muri, mbajtëse ose 

mbajtëse për artikujt e orëve; orët (pjesë të orëve)   

18   Lëkure dhe imitim lëkure; koferë dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive; çanta 

dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për pazar; valixhe udhëtimi; 

çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; mbajtëse ngjitëse dhe mbajtësit e dokumenteve, 

mbajtëse e dokumenteve, valixhe (mallrat e lëkurës); çanta dore, kuletat, mbajtës të 

kartelave (kuletat), kuletat e monedhave jo prej metalit të çmuar, mbajtëse të qelësave 

(mallra lëkure); kuti prej lëkure ose imitim lëkure; set udhëtimi (mallra lëkure), kuti të 

destinuara për artikuj higjiene të njohura si "mbajtëse të vaniteteve"; çanta lëkurë, çanta 
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dore (çanta e mbrëmjes); parasols; obrella shiu dhe obrella për mbrojtje nga dielli; veshje 

për kafshë, çanta për mbajtjen e kafshëve   

25   Veshje, fustane të gjata, fustane për mbrëmje , puloverë, xhaketa, këmisha, bluza, 

pantallona, xhaketa, kostume, pallto, mantele kundër shiut, pallto të mëdha, pallto me 

kapuq, funde, fustane, pantallona të shkurtra; pizhame;, penjuar, kapele, kapele (kackete), 

doreza (veshje), kravatë, rripa (veshje), rripa lëkure, shalle, mantel (veshje), shalle, shall të 

hollë, çorape, çorape të gjata deri te gjuri, triko, stole (shall i gjate); të brendshme, artikuj të 

brendshme; bikini; këpucë, pantofla, çizme dhe çizme deri në kyçin e këmbës   

35   Shërbime reklamimi; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e materialit 

reklamues; reklamat postare; Reklamim me postë të drejtpërdrejtë (broshura, prospekte, 

materiale të shtypura, mostra); Rregullimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; publikimi i 

teksteve reklamuese; menaxhimin e biznesit; administrim komercial; shpërndarja e 

prospekteve, mostrave; këshilla biznesi, informacion ose informacion biznesi; hulumtimi i 

biznesit; asistimi i menaxhimit të ndërmarrjeve tregtare apo industriale; vlerësim në punët 

komerciale ose industriale; kontabiliteti; riprodhimi i dokumenteve; zyrat e punësimit; 

menaxhimi i dosjeve kompjuterike; futja e të dhënave dhe shërbimet e përpunimit të të 

dhënave, dhënia me qira e dosjeve kompjuterike; organizata ekspozuese për qëllime 

komerciale ose reklamuese; reklamim online në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e 

kohës së reklamimit në çdo mjet komunikimi; marrëdhëniet me publikun; shërbim 

modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; shfaqja, dekorimi i dritareve; promovimi 

i shitjeve për të tjerët; promovimi i produkteve përmes televizionit, internetit, katalogëve 

me një ofertë për të shitur; organizimi i ngjarjeve komerciale; menaxhimi administrativ i 

vendeve të ekspozimit; prezentimi i mallrave në çdo mjet komunikimi për shitjen me 

pakicë; informacionin e konsumatorit dhe këshillën e biznesit; licencimin komercial të 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e abonimit në shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët, grupimi për të mirën e të tjerëve i mallrave të ndryshme prej lëkure, bizhuteri, 

bizhuteri, ora, syze, materiale për zyrë, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani, 

artikujt e veshjeve dhe kepuceve, dhe aparatet e telekomunikacionit (me perjashtim te 

transportit te tyre), duke i lejuar konsumatoret t'i shohin ato dhe t'i blejnë ne menyre te 

përshtatshme ne dyqan; shitjen me shumicë dhe pakicë të artikujve prej letre, artikuj lëkure, 

bizhuteri, bizhuteri, orë, syze, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani, artikuj 

veshjesh dhe këpucësh, artikuj telekomunikimi, libra   

 

 

 

(111)  30063 

(151)  09/12/2022 

(181)  09/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1004 

(732)  Vitabiotics Ltd 1 Apsley Way, London 

NW2 7HF, United Kingdom, UK 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  VITABIOTICS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate vitaminash dhe mineralesh; preparate 

ushqimore për foshnje (beba) dhe invalid.    
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(111)  29844 

(151)  05/10/2022 

(181)  09/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1006 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(300)  82385  21/01/2021  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aplikacion i softuerit kompjuterik për qasje në përmbajtje audio, video dhe 

multimediale; aplikacion i softuerit kompjuterik për qasje në programimin muzikor dhe 

shërbimin e listës për dëgjim; aplikacion i softuerit kompjuterik për përdorim në gjenerimin 

e rekomandimeve të personalizuara të audios, videos, të dhënave, tekstit dhe përmbajtjes 

tjetër multimediale, duke përfshirë muzikë, koncerte, video, radio, televizion, ngjarje 

kulturore dhe programe të lidhura me argëtimin, të përcaktuara nga një analizë e 

preferencave të përdoruesit; aplikacion i softuerit kompjuterik për krijimin dhe ndarjen e 

listave të dëgjimit të skedarëve audio dhe multimedia; aplikacion i softuerit kompjuterik për 

përdorim në lidhje me një shërbim të abonimit të muzikës në internet; softuer kompjuterik 

për sinkronizim të bazës së të dhënave; softuer kompjuterik për menaxhim të bazës së të 

dhënave; softuer kompjuterik për përdorim në luajtjen, organizimin, shkarkimin, 

transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e skedarëve audio dhe skedarëve mediatikë; 

softuer kompjuterik për përdorim në dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës 

dixhitale dhe përmbajtjes audio, video, tekst dhe multimediale që lidhet me argëtimin; 

softuer kompjuterik për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe 

të dhënave për bazat e të dhënave të rrjeteve sociale peer-to-peer; softuer kompjuterik për të 

mundësuar përdoruesit të programojnë dhe shpërndajnë audio, video, të dhëna, tekst dhe 

përmbajtje tjetër multimediale, duke përfshirë muzikë, koncerte, video, radio, televizion, 

ngjarje kulturore dhe programe arsimore që lidhen me argëtim përmes rrjeteve të 

komunikimit; softuer kompjuterik për qasje, shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në 

internet; softuer kompjuterik për rregullimin, konfigurimin, funksionimin dhe kontrollimin 

e pajisjeve mobile, pajisje që mund të barten, telefona celularë, kompjuterë dhe pajisje 

periferike të kompjuterit, dhe aparate audio dhe video; regjistrime audio dhe video të 

shkarkueshme që përmbajnë muzikë, shfaqje muzikore dhe video muzikore; aplikacion i 

softuerit kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe luajtjen e 

drejtpërdrejtë (live) dhe të regjistruar paraprakisht të përmbajtjes audio, video dhe 

multimediale; karta dhuratë të koduara në mënyrë magnetike.    
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42   Sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në 

gjenerimin e rekomandimeve të personalizuara të audios, videos, të dhënave, tekstit dhe 

përmbajtjes tjetër multimediale; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-

shkarkueshëm për përdorim në krijimin dhe ndarjen e listave të dëgjimit të skedarëve audio 

dhe multimedia; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për 

përdorim në lidhje me një shërbim të abonimit të muzikës në internet; sigurimi i një 

programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në luajtjen, organizimin, 

shkarkimin, transmetimin, manipulimin dhe rishikimin e skedarëve audio dhe skedarëve 

mediatikë; sigurimi i një programi kompjuterik online të pa-shkarkueshëm për përdorim në 

dërgimin, shpërndarjen dhe transmetimin e muzikës dixhitale dhe përmbajtjes audio, video, 

tekstit dhe multimedial që lidhen me argëtimin; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen 

e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i faqeve të personalizuara të uebit dhe formateve të 

tjera të të dhënave që paraqesin një informacion të personalizuar nga përdoruesi në fushat e 

lajmeve, komenteve dhe informacioneve të tjera, përmbajtjes nga faqet e internetit dhe 

përmbajtjeve të tjera të tekstit, audios, videos dhe multimedias; krijimin e indekseve të 

informacionit në internet, faqeve dhe burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet 

kompjuterike globale për të tjerët; informacion në lidhje me harduerin ose softuerin 

kompjuterik të siguruar on-line nga një rrjet global kompjuterik ose nga interneti; shërbimet 

elektronike të ruajtjes së të dhënave.  

   

 

 

(111)  29694 

(151)  26/09/2022 

(181)  09/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1007 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3,2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SOHO 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke për 

duhan pirës, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak për duhan pirës, 

shkrepëse.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1289 

 

 

(111)  29979 

(151)  27/10/2022 

(181)  09/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1008 

(732)  Salvatore Ferragamo S.p.A. a joint-

stock company organized and existing under 

the laws of Italy,Via Tornabuoni, 2 Firenze, 

IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FERRAGAMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, ujë me parfum ,ujë kolonjë, ujë tualeti, vajra esenciale, krem pas rrojës, 

kremra rroje, krem rroje dhe shkumë, shampon, balsam për flokë, maska bukurie, krem për 

zbutje lëkure, krem për duar, krem te fytyrës dhe trupit, deodorant për përdorim personal, 

antiperspirant për përdorim personal, pastrues për lëkur, sapun për përdorim personal, 

sapunë për banjë, sapun për dush, vaskë dhe shkumë për dush, vaskë dhe gjel dushi, vajra te 

trupit, kremra te trupit, kremra te lëkurës, kremra te flokëve; pasta te dhëmbëve; artikuj 

kozmetik   

18   Çanta, çanta të shpinës, çanta për dore, çanta Boston, çanta për bel, çanta për mbajtjen 

e foshnjave, lëkur dhe çanta pazari kanavacë, çanta dhe sende personale, çanta për bartje, 

çanta dore për femra, çanta te mbrëmjes, kuletat, kuletë , rastet e lëkurës për karta krediti, 

rastet e lëkurës për kartëvizita, valixhe e vogël, valixhe e vogël lëkure, çanta te vogla prej 

lëkure, çanta shkollore, çanta, valixhe, çanta rezerve për udhëtim, brekë dhe çanta 

udhëtimi; mbajtëse te çelësave, qante shpine, qante shpine, kutitë e tualetit boshe për shitje, 

çanta dore, çanta me rrota, çanta te plazhit; çadër dhe qeder; bastunët; kamxhik, pajimet 

dhe takëme kuajsh   

25   Xhemper pa mëngë , xhaketë e thurur, triko, fanellë, bluze, xhaketa, xhemper, kapuç 

me gëzof, kostume banje, këmisha bluza, këmisha me mëngë te shkurtra, pantallona, xhins, 

jelek, xhaketë, funde, pantallona të shkurtra, fanella me mëngë të shkurtra, fustane solemn, 

veshje, kostume për burra, kostume për femra, xhakete e gjate, xhup me kapele, pallto, 

gjysme mantelet ,mushama, pallto, rroba pune, veshje stërvitëse, ndërresa te brendshme, 

jelek, pizhame, këmishë nate, pantallona, pantallona të shkurtra boxer, sutjena, petk dhome, 

çorape, gete, çorap, çorape, çorape te ngushta për femra, dollakë, mantel pas larjes, shami 

xhepi, shall, fashë, shall, shall, kravatë, dorëza për veshje, këpucët, çizme, sandale, papuçe, 

nallane, kapele dhe kapele me strehë.   

 

 

 

(111)  29871 

(151)  06/10/2022 

(181)  12/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1011 

(591)  E bardhë,kafe e lehtë dhe e mbyllët, e 

kaltër, violete, e  kuqe, e zezë 

(540)   
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(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ushqim snack, snacks (meze); snacks të shijshme (pikante) me bazë mielli; 

produkte krokante te kriposura; pasta të shijshme; shkopinj të kripur; xhevrek; produkte 

krokante.   

 

 

 

(111)  30076 

(151)  12/12/2022 

(181)  12/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1013 

(732)  ONE Telecommunications SHA Rr. 

Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  ONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 
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shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.   

 

 

 

(111)  30077 

(151)  12/12/2022 

(181)  12/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1014 

(591)  E kaltër e hapur (PANTONE 2995 C),    

Portokalli (PANTONE 130 C), E bardhë. 

(732)  ONE Telecommunications SHA Rr. 

Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.   

 

 

 

(111)  30078 

(151)  12/12/2022 

(181)  12/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1015 

(540)   
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(591) E bardhë, Portokalli (PANTONE 130 

C), E kaltër e mbyllur (PANTONE 295 C). 

(732)  ONE Telecommunications SHA Rr. 

Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 

në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.   

 

 

 

(111)  30079 

(151)  12/12/2022 

(181)  12/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1016 

(591)  E bardhë. Portokalli (PANTONE 130 

C) E kaltër e hapur (PANTONE 2995 C),  

(732)  ONE Telecommunications SHA Rr. 

Vangjel Noti, Ndërtesa Nr. 20, 1026, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale; ofrimi i aksesit 
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në databazë; transmetimi i televizionit kabllor; komunikimet me telegrame; komunikimet 

nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit; komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbimet elektronike online, shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile; marrja me qera e aparaturave faksimile; 

informacion për telekomunikacionin; ofrimi i dhomave të bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve; marrja me qera e 

modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve online; shërbimet pa tel, 

radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni; transmetimi radio; komunikimet 

radio; transmetimi me satelitë; transmetimi i të dhënave; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global kompjuterik; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike; marrja me qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i telegrameve; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

kartolinave përshendetëse online; transmetimi i dosjeve dixhitale); ofrimi i aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale; transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbimet 

videokonferencë; shërbimet e postës zanore; transmetimet pa tel.   

 

 

 

(111)  30038 

(151)  08/12/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1031 

(732)  MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati  :  Rr.Aziz Abrashi, 

nr.86 Zona Industriale 10000 Prishtinë, 

Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)  HAMILTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.   

 

 

 

(111)  30039 

(151)  08/12/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1032 

(591)  E bardhë, e zezë, e hirit si dhe ngjyrë 

rozë.  

(540)   
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(732)  MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati EXCLUSIVE Sh.p.k., 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  30040 

(151)  08/12/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1033 

(591)  E kaltër, e bardhë, e zezë, rozë dhe e 

kaltër e mbyllët.  

(732)  MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Rr. Muharem Gashi p/n, Fabrika e 

Duhanit, 60000 Gjilan, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.86 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, produktet e duhanit, cigare (përfshirë cigare me skaje të prera), puro, 

cigare dhe duhan për tymosje (pirje), thithje dhe përtypje, produkte për duhanpirës, në 

veçanti letra per cigare, shkrepese, paqet të cigareve apo kutijeve të cigareve.   

 

 

 

(111)  30041 

(151)  08/12/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1034 

(540)   
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(591)  E zezë, gold, e bardhë dhe rozë 

(732)  MCCROFT TOBACCO KOSOVA 

L.L.C Adresa: Rr. Muharem Gashi p/n, 

Fabrika e Duhanit, 60000 Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.66 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  29974 

(151)  27/10/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1035 

(300)  82708  12/02/2021  JM 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place,Culver City California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  Beats Studio Buds 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese veshi; altoparlantë; altoparlantë audio; kufje; 

mikrofona; kabllo audio; karikuesit, kabllot e karikimit dhe adaptorët e rrymës për 

përdorim me kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; këllëfa 

mbajtës për kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; këllëfa 

mbrojtëse për kufje, dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; mbulesa, 

çanta dhe këllëfë të përshtatura ose të formësuara për të mbajtur audio pllejerë, kufje, 

dëgjuese për vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio; akcesorë për kufje, dëgjuese për 

vesh, dëgjuese veshi dhe altoparlantë audio, përkatësisht shiritat, kordat e qafës, telat dhe 

shiritat; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e kufjeve, dëshueseve për 

vesh, dëgjuesve të veshit dhe altoparlantëve audio.    
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(111)  29811 

(151)  30/09/2022 

(181)  13/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1036 

(732)  Space Exploration Technologies Corp. 

1 Rocket Road,Hawthorne, California 90250 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  STARLINK 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Satelitë për qëllime shkencore dhe tregtare; pajisje për marrjen, përpunimin dhe 

transmetimin e zërit, videos, të dhëna e dhe informacionit përmes sinjaleve të 

telekomunikacionit dhe pa tel, satelitëve dhe kompjuterëve, përkatësisht, marrësve, 

moduleve marrëse, modulatorëve, transmetuesve, multipleksuesve, dekoderëve, 

përpunuesve të të dhënave, qarqeve të inegruara; haduerë dhe softuerë operativ kompjuterik 

për përdorim në produktet e sipërpërmendura, terminalet satelitorë dhe stacionet tokësore 

satelitore.    

38   Shërbime të komunikimit dhe transmetimit satelitor; shërbime të komunikimit pa tel 

me bandë të gjerë; transmetimi i të dhënave, zërit dhe videos me satelit; shërbime 

interaktive të komunikimit satelitor; dërgimi i mesazheve me transmetim elektronik; ofrimi 

i lidhjes telekomunikuese me internet; shërbime të telekomunikimeve gateuey; ofrim aksesi 

në internet pa tel me shpejtësi të lartë; ofrim aksesi me shumë përdorues në internet, me 

rrjete kompjuterike globale dhe rrjete te komunikimeve elektronike; ofrim aksesi në rrjetet 

globale të informacionit; shërbime telekomunikacionesh përmes satelitit; ofrimi i një faqe 

në internet që përmban informacion në fushën e komunikimeve satelitore; ofrimi i një faqe 

në internet që përmban informacion në fushën e aksesit në internet përmes satelitit; ofrimi i 

aksesit në bazat e të dhënave elektronike dhe informacionti në internet për t’u përdorur në 

marrjen e të dhënave satelitore, regjistrimeve dhe matjeve; shërbime fotografike satelitore.    

42   Shërbime kërkimi dhe zhvillimi në fushën e komunikimeve satelitore; shërbime 

këshillimi në fushën e komunikimeve satelitore; shërbime inxhinierike në fushën e 

komunikimeve satelitore; shërbime shkencore dhe teknologjike, përkatësisht, kërkime, 

analiza dhe monitorime të të dhënave të kapura përmes senosrëve në distancë dhe 

satelitëve; shërbime detektimi në distancë, përkatësisht, vrojtimi ajror përmes përdorimit të 

satelitëve.    

 

 

 

(111)  29874 

(151)  06/10/2022 

(181)  14/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1037 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

(540)  CAKEUP  
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(511) 30   Pastiqeri dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, biskota me mbushje çokollate, ëmbëlsira - 

mufins, biskota, waffles; petit katërsh [ëmbëlsira], produkte furre me përbërës kryesor 

kremin, deserte me krem, ëmbëlsira, perzirje e gatshme per ëmbëlsira, veçanërisht mufin-

përzierjet.   

 

 

 

(111)  29989 

(151)  27/10/2022 

(181)  14/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1038 

(732)  CASEN RECORDATI, S.L. Autovía 

Logroño Km. 13,300,50180 Utebo 

(Zaragoza)/ SPAIN, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CASENGLICOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutike   

 

 

 

(111)  29838 

(151)  05/10/2022 

(181)  14/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1039 

(300)  82434  18/01/2021  JM 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way, 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Produkte dhe shërbime: “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund 

të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; 

telefona mobil; telefona të mençur (smartfona); pajisje komunikimi pa tela për 

transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; 
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aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë 

në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që 

mund të vishet; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të 

ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës 

elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;  ora të mençura (smartuaç); syzë të mençura; 

unaza të mençura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur 

[instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik 

për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe riprodukimin e e përmbajtjes audio 

dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, transmetimin, manipulimin, 

riprodukimin, pëpunimin, shfaqjes së drejtpërdrejtë, luajtjen dhe rishikimin e audio dhe 

videove, imazheve si dhe përmbajtjes multimediale në pajisje elektronike dixhitale; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; trasnmetime dhe transmetime audio të 

shkarkueshme që përmbajnë materiale audio, video dhe transmetime multimediale tjera të 

shkarkueshme në fushën e muzikës, televizionit, filmave, librave, lajmeve, koncerteve, 

radiove, sporteve, lojrave, ngjarjeve kulturore, dhe programeve që janë të lidhura me 

argëtime dhe atyre edukative; materiale dixhitale audio, video dhe dosje multimediale dhe 

incizime të shkarkueshme që përmbajnë muzikë, television, filma, libra, lajme, koncerte, 

radio, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe programe me bazë argëtuese dhe edukative; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, ora të mençura, syze të mençura, unaza të mençura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të 

autentifikimit dhe identifikimit biometric; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, 

kuti instalimi, audio dhe video pllejerë dhe incizues; ekrane për shfaqjen e realitetit të 

zmadhuar dhe atij virtual, syzë, kontrollorë, dhe kufje; syze 3D; syze për sy; syze dielli; 

syze me lente, xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për 

kamera; tastiera, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe të përdoruesit për kompjuterë dhe pajisje elektronike të 

vendosur në makina motorike, gjegjësisht panale elektronike të kontrollit, monitorë, ekrane 

më prekje, teledirigjues, stacione montimi, konektorë, ndërprerës, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje me GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimit për automjete [kompjuterë të montuar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 
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telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mençura, syzeve të mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio dhe video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mençura, syzeve të 

mençura, kufjeve, dëgjueseve, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë që mbahen në dorë, 

pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, kufje, dëgjuese, audio e 

video pllejerë dhe incizues, televizione, dhe kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; 

ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mençura, televizione, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë 

kompjuteri, ekrane të televonave mobil, dhe ekraneve të orave të mençura; pjesë dhe 

aksesorë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, dëgjuese, 

kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; mbështjellës, çanta, 

këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, 

dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-

fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; 

axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; arka; aparate mekanizmat 

e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënjues i qosheve; 

makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për selektimin e shpërblimeve; 

makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate 

matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; 

telekomanda; fije që lidhen me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga 

distanca të operacioneve industriale; panele solare për prodhimin e elektricitetit; lidhës 

solar; bateri solare; ndalues të dritave; elektrolizator; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; 

filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardhe 

të elektrizuara; frenues portativ që kontrollohet nga distanca për automjete.”   

38   Produkte dhe shërbime: “Telekomunikime; shfaqje, transmetime dhe transmetime të 

vazhdueshme (striming) të zërit, të dhënave, imazheve, muzikës, materialeve audio, video, 

multimediale, televizive dhe të radios përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizionit, dhe 

kabllorit; shfaqje, transmetim dhe shërbime të shfaqjes së vazhdueshme (striming) për 

abonime dhe materiale paguaj-për-të-shikuar përmes rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve 

kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela, televizioneve 

dhe kabllorit; shërbime të transmetimit të videove me porosi; përputhje të përdoruesve për 

transferim të muzikës, materialeve audio, video dhe multimediale përmes rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitave, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela, televizioneve dhe atij kabllor; shërbime për telefona, postë 
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elektronike, mesazhe elektronike, transmetime të të dhënave elektronike, audiokonferenca 

dhe videokonferenca; ofrime të qasjes në rrjete të telekomunikimit, rrjete kompjuterike, 

internet, komunikime satelitore, rrjete të komunikimit pa tela, dhe kabllorit; ofrime të 

qasjes në uebsajte, baza të të dhënave, tabela njoftuese elektronike, forume online, 

direktori, muzikë dhe programe audio si dhe video; komunikime përmes kompjuterëve; 

shërbime të informatave, këshillimit dhe konsulencës lidhur me të lartpëmendurat.”    

42   Produkte dhe shërbime: “Dizajnim dhe zhvillim të harduerit, sotuerit kompjuterik, 

pajisjeve periferike, dhe video lojrave dhe lojrave kompjuterike; shërbime konsulence për 

harduer dhe softuer kompjuterik; programim kompjuterik; dizajnim të bazave të të dhënave 

kompjuterike; ruajtje të të dhënave elektronike; shërbime të punëve kompjuterike në re; 

dhënie me qira të harduerit, softuerit kompjuterik dhe pajisjeve periferike; ofrime online të 

softuerit të pashkarkueshëm; shërbime konsulence për zhvillime të sistemeve kompjuterike, 

bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; konsulencë lidhur me sigurinë kompjuterike dhe 

sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit të të dhënave; ofrime online të informatave për 

harduer dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtje, riparim dhe përditësim të harduerit 

kompjuterik, softuerit, pajisjeve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të përkrahjes 

teknike, diagnostifikime dhe zgjidhje të problemeve për probleme të harduerit dhe softuerit 

kompjuterik, dhe shërbime të asistencës kompjuterike; shërbime të krijimit, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes së uebsajteve; shërbime hosting për uebsajte; ofrime të makinave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit elektronik; 

krijime të indeksimeve të informatave online, sajteve dhe burimeve tjera të disponueshme 

në internet dhe rrjete tjera të komunikimit elektronik; shërbime të kartografisë dhe 

hartëzimit; ofrime të një portali të internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe 

shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe dokumente tjera; ofrime të një portali të 

internetit që iu mundëson përdoruesve të inspektojnë dhe shkarkojnë libra elektronik, 

publikime, dhe dokumente tjera; shërbime shkencore dhe teknologjike; shërbime të 

dizajneve industriale; shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; hulumtime 

mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime të konsulencës, informatave dhe këshillimit 

lidhur me të lartpërmendura   

 

 

 

(111)  29851 

(151)  05/10/2022 

(181)  15/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1040 

(732)  The Gillette Company LLC  One 

Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, 

US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  SEA MIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për rruajtje, përkatësisht, kremëra për rroje, xhel për rruajtje, locione për 

rruajtje dhe shkumë për rruajtje; spreje, locione dhe balsame pas rruajtjes; larës per fytyre 

dhe skrab; preparate për kujdesin e lëkurës, përkatësisht hidratues të lëkurës; përgatitje jo 

mjekësore për kujdesin e lëkurës; sprej trupi; kolonjë; anti-djersë dhe deodorantë për 
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përdorim personal; shampo trupi; sapunë jo mjekësorë   

 

 

 

(111)  30045 

(151)  08/12/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1042 

(591)  E zezë dhe e bardhë  

(732)  Krenar Çeku Rruga “Fatos Ademaj” 

p.n. Pejë, 30000 , KS 

(740)  Fazli Brahaj - Avokat Rruga “Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   përfshinë metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre, materiali ndërtimor prej metali, 

konstruksionet e transportueshme metalike, materialet metalike për binarë treni, kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta, hekurishtet, artikuj të vegjël metali, gypa dhe 

tuba metalikë, kasaforta, mallra metalesh të thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera, 

xehet.   

37   Përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë 

rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e 

tyre fizike ose kimike.Kjo Klasë përfshin, në veçanti: -ndërtimin dhe prishjen e ndërtesave, 

rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe shërbimet në fushën e ndërtimit, 

për shembull, pamja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve 

të ngrohjes dhe mbulimi; -ndërtimi i anijeve; -pjesa e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të 

ndërtimit, për shembull, marrja me qira e buldozerëve, marrja me qira e vinçave; -shërbime 

të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve 

kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; -shërbime të ndryshme restauruese, për 

shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit; -

shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar 

ndonjë nga vetitë e tij; -pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, 

automjeteve, veshjeve, si dhe pastrimi dhe shtypja e veshjeve.  

   

 

 

 

(111)  29704 

(151)  26/09/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1043 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka,Serbia, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe noodles(lloj i 

makaronave); tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, seasonings(erëza të ndryshme), erëza, barishte të 

konservuara; uthull, salca dhe aromatizues  të tjerë; akull (ujë i ngrirë).   

 

 

 

(111)  29701 

(151)  26/09/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1045 

(732)  GARMONT INTERNATIONAL 

S.R.L. Via del Lavoro 18,31050 Vedelago, 

Treviso, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, Mbathje; kapela; Këpucë trajnimi; Veshje të papërshkueshme nga uji; 

Veshje  gjimnastike; Veshje çiklistësh; Fustane; Rroba banje; Pajisjet që nuk-rrëshqasin për 

mbathje; Veshje; Bandanas [shamia]; Bereta; Ndërresa të brendshme; Ndërresa të 

brendshme që thithin djersën; Varëse; Galoshes; Këpucë për ecje; Çorape; Çorape; 

Pantallona te ngushta për veshje; Këmisha; Ndërresa  sportive; Kapele; Rripa [veshje]; 

Kostume banje; Kravata; Shirita koke [veshje]; Fitingu prej metali për këpucë; Çizme me 

pjes  te sipërme; rathë prej pëlhure per kyçin e këmbëve; Xhaketa [veshje]; Doreza 

[veshje]; Anesore e mbathjeve; Triko [veshje]; Dollakë [ngrohese për këmbë]; Të 

brendshme trikotazhi; Fanella sportive; Pantofla; Pantallona; Mbrojtëse thembrash për 

këpucë; tips i  mbathjeve; Pjesë thembrash për çorape; Sandale; Sandale për banjë; Këpucë; 

Pantofla banje; Këpucë ose sandale Esparto; Këpucë gjimnastike; Këpucë plazhi; Këpucë 

futbolli; Çizme alpinizmi; Çizme për skijim; Mbrojtëse jakash; Taban të brendshme; Shirita 

gaiter; Gjysmë çizme; Çizme dantelle; Çizme; Thembra për mbathje; Stud për çizme 

futbolli; Take; Pjesë takesh për mbathje; Bluza; Te Sipërmet e mbathjeve; Çizme ankle; 

Valenki [çizme felte]; Këpucë prej druri; Streh e kapelave.   

 

 

 

(111)  29700 

(151)  26/09/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1046 

(540)  GARMONT 
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(732)  GARMONT INTERNATIONAL 

S.R.L. Via del Lavoro 18,31050 Vedelago, 

Treviso, Italy, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 25   Veshje, Mbathje; kapela; Këpucë trajnimi; Veshje të papërshkueshme nga uji; 

Veshje  gjimnastike; Veshje çiklistësh; Fustane; Rroba banje; Pajisjet që nuk-rrëshqasin për 

mbathje; Veshje; Bandanas [shamia]; Bereta; Ndërresa të brendshme; Ndërresa të 

brendshme që thithin djersën; Varëse; Galoshes; Këpucë për ecje; Çorape; Çorape; 

Pantallona te ngushta për veshje; Këmisha; Ndërresa  sportive; Kapele; Rripa [veshje]; 

Kostume banje; Kravata; Shirita koke [veshje]; Fitingu prej metali për këpucë; Çizme me 

pjes  te sipërme; rathë prej pëlhure per kyçin e këmbëve; Xhaketa [veshje]; Doreza 

[veshje]; Anesore e mbathjeve; Triko [veshje]; Dollakë [ngrohese për këmbë]; Të 

brendshme trikotazhi; Fanella sportive; Pantofla; Pantallona; Mbrojtëse thembrash për 

këpucë; tips i  mbathjeve; Pjesë thembrash për çorape; Sandale; Sandale për banjë; Këpucë; 

Pantofla banje; Këpucë ose sandale Esparto; Këpucë gjimnastike; Këpucë plazhi; Këpucë 

futbolli; Çizme alpinizmi; Çizme për skijim; Mbrojtëse jakash; Taban të brendshme; Shirita 

gaiter; Gjysmë çizme; Çizme dantelle; Çizme; Thembra për mbathje; Stud për çizme 

futbolli; Take; Pjesë takesh për mbathje; Bluza; Te Sipërmet e mbathjeve; Çizme ankle; 

Valenki [çizme felte]; Këpucë prej druri; Streh e kapelave. 

   

 

 

(111)  29837 

(151)  05/10/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1047 

(732)  Suzhou Dake Investment Consultation 

Co., Ltd. Room 618, Building Number 1, 

Lucky City Commercial Center, Suzhou 

Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu 

Province, China, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DECABOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Produkte dhe shërbime: “Kositëse bari [makina]; makina elektrike prerëse të barit; 

instalime për shkarkimin e pluhurit për qëllime pastrimi; robotë industrial; makina dhe 

aparate elektrike për pastrim; fshesa elektrike; pajisje pastrimi që përdorin avullin; makina 

dhe aparate elektrike për larje me shampon të tepihave; makina fshirëse që rimbushen; 

makina fshirëse elektrike pa tela   

9   Produkte dhe shërbime: “Robotë humanoid me inteligjencë artificiale; robotë për 

vëzhgim të sigurisë; programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; robotë të 
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teleprezencës; aplikacione të softuerit të shkarkueshëm për telefona mobil; aparate 

teledirigjuese; bateri elektrike; mbushës për bateri elektrike   

 

 

 

(111)  29836 

(151)  05/10/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1048 

(732)  Monster Energy Company a Delaware 

corporation, having a place of business at  

1 Monster Way, Corona, California 92879, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  UNLEASH THE BEAST! 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike   

 

 

 

(111)  29978 

(151)  27/10/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1049 

(591)  Ngjyrë e verdhë, e bardhë dhe e hirtë. 

(732)  ALKALOID AD Skopje Blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale; shtesa ushqimore të përbëra nga aminoacide; preparate vitamine dhe 

minerale;   

35   Reklamimi; reklamimi online në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi; administrim 

biznesi; funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit dhe këshillimit tregtar për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.   
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(111)  29908 

(151)  14/10/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1050 

(732)  Arbnor Kastrati Vëllezërit Dragaj 25, 

40.000 Mitrovicë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  303 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; duhan me të dredhur; zëvendësuesit e duhanit përveç për qëllime 

mjekësore; produkte të bëra nga duhani; duhan me aromë përveç aromatizuesve të vajit 

esencial; filtra për duhan; duhan për llulla; duhan i papërpunuar; duhan për përtypje; 

shkrepse; cigare; produkte për duhanpirësit/tymuesit; çakmakë për duhanpirësit/tymuesit, 

tavëll për pirjen e duhanit; avullues (vaporizues) oral i tymosjes.   

 

 

 

(111)  29870 

(151)  06/10/2022 

(181)  16/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1052 

(732)  Matevž Petek Cesta na Ostrožno 6B, 

3000 Celje, SI 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  POVIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit   

42   Krijimi, mirëmbajtja dhe modernizimi i softuerit; programimi për të  

tjerët; programimi për internet; zhvillimi i softuerit për të tjerët; zhvillimi i ueb- faqeve të 

personalizuara; zhvillimi dhe mirëmbajtja e softuerit; shërbimet e dizajnit të ueb-faqeve; 

krijimin e ueb-faqeve të ruajtura në mënyrë elektronike për shërbime online dhe internet; 

shërbime inxhinierike në lidhje me programimin; softueri si shërbim; dizajnimi, zhvillimi 

dhe implementimi i softuerit; dizajnimi dhe implementimi i ueb-faqeve të rrjetit për të 

tjerët; shërbime të dizajnimit për programe kompjuterike; dizajnimi i ueb faqeve; zhvillimi i 

softuerit; zhvillimi dhe testimi i metodave të llogaritjes, algoritmeve dhe softuerit; testimi i 

programeve kompjuterike; konsulencë në lidhje me dizajnimin e homepages dhe faqeve te 

internetit; shërbime këshillimi dhe konsulence në fushën e zhvillimit te softuerit; 

shërbime këshillimi në fushën e zhvillimit të produkteve dhe përmirësimit të cilësisë së 

softuerit; sigurimi i informacionit në fushën e zhvillimit të softuerit kompjuterik; 

konsulencë në lidhje me dizajnimin dhe zhvillimin e softuerit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; 
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(111)  29852 

(151)  05/10/2022 

(181)  19/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1054 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)      ALPHA/ALFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.   

5   Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.   

 

 

 

(111)  29853 

(151)  05/10/2022 

(181)  19/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1055 

(591)  Kuqe, gjelbert, kalter 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.   

5    Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.   
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(111)  29854 

(151)  05/10/2022 

(181)  19/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1056 

(591)  Kalter, bardhe  

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; përgatitjet 

pastruese, lustruese, pastruese dhe gërryese; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; 

detergjentë rrobash; lëngje për lavanderi; përgatitje për njomjen e rrobave; substanca për 

përdorim lavanderie; agjentë për shpëlarje për lavanderi; vajra esencialë si aromë për 

përdorim lavanderie; përgatitje aromatike për përdorim lavanderie; sapunë dhe xhel; 

produkte për shpëlarje dhe përgatitje për zbutje; zbutës pëlhurash.   

5   Përgatitje lavanderie për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; 

germicideve; dezinfektues per perdorim shtepiak; pastrues lavanderie; pastrues shperlares; 

detergjentë mikrobvrasës; sapunë pastrues dhe detergjentë; pastrues për përdorim shtëpiak.   

 

 

 

(111)  29986 

(151)  27/10/2022 

(181)  19/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1057 

(732)  Boohoo.com UK Limited 49-51 Dale 

Rruga, Manchester, M1 2HF, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

 Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

(540)  BOOHOO 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; çadra dhe çadra 

dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; jakë, rripa dhe rroba për kafshë; çanta; çanta 

udhëtimi; çanta/mbajtëse udhëtimi [travel cases]; valixhe; çanta për veshje për udhëtime 

[garment bags for travel]; mbajtëse të etiketave të bagazhit; etiketat e bagazhit; shiritat e 

bagazhit; rripa lëkure; çanta dore; çanta të vogla dore [clutch bags]; çanta krahu; çanta 

postieri [messenger bags]; çanta të vendosura në mënyre diagonale në trup [cross-body 

bags]; çanta të mëdha për mbajtjen e gjërave [tote bags]; çanta shopingu; çanta krahu me 

varëse diagonale [satchels]; kofer i vogël zakonisht përdoret për mbajtje të dokumentave 
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[briefcase]; çanta shpine [backpacks]; çanta të madha shpine [rucksacks]; çanta për blerje, 

mbajtëse [holdalls]; çanta sporti; çanta në formë cilindrike nga materiali i butë [duffle 

bags]; çanta plazhi; çanta të vogla beli [bum bags]; çanta këpucësh; çanta kozmetike; çanta 

të papërshkueshme nga uji për mbajtjen e artikujve higjienik [washbags for carrying 

toiletries]; kuletat; portofolët [purses]; kuti/mbajtëse për kredit karta [credit card cases]; 

kuti/mbajtëse për çelësa [key cases]; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.   

25   Veshje, këpucë, kapele; veshje, këpucë dhe kapele për gra dhe vajza; veshje, këpucë 

dhe kapele për burra dhe djem; veshje, këpucë dhe kapele për fëmijë dhe bebe; veshje të 

jashtme [outer clothing]; veshje të sipërme [tops]; veshje të poshtme [bottoms]; këmisha; 

bluza/maica; jelekë [vests]; bluza; veshje e sipërme e shkurtër [crop tops]; veshje e sipërme 

e thurur [knit tops]; veshje të thurura [knitwear]; fanella; triko/xhemper [jumpers]; bluze e 

thurur [sweaters]; veshje e sipërme pa duar [tank tops]; duksa [sweatshirts]; rroba të 

sipërme me kapuç; xhemper i hapur me ose pa pulla [cardigans]; mbështjellës të 

shpatullave [shoulder wraps]; breza [sashes]; shalle; kostume; xhaketa sportive [blazers]; 

jelekët [waistcoats]; xhaketa; xhaketa xhins; pallto; mbi pallto [over coats]; xhaketë dimri 

[parkas]; veshje shiu; veshje të papërshkueshme nga uji; fustane; funde; veshje nga pëlhura 

e mbështjellur rreth trupit [sarongs]; veshje e ngushtë një-pjesëshe [bodysuits]; veshje një-

pjesëshe [jump suits]; kostume për lojë [play suits]; pantallona [trousers]; pantallona 

[pants]; xhinse; pantallona të shkurtra; dollakë [leggings]; veshje të poshtme të thurura [knit 

bottoms]; pantallona për ushtrime [sweatpants]; pantallona për vrapim; veshje, këpucë dhe 

kapele për stërvitje dhe fitnes; veshje sportive; tuta sportive [tracksuits]; pantallona 

joformal zakonisht për tu veshur në shtëpi [lounge pants]; veshje joformale zakonisht për tu 

veshur në shtëpi [loungewear]; veshje nate; veshje gjumi; pizhame; këmisha nate; fustane 

nate; mantel i gjatë dhe i lirshëm [dressing gowns]; mantel që vishet pas larjes [bath robes]; 

ndërresa [underwear]; të brendshme; sutjena; sutjena sportive; brekë [underpants]; 

pantallona të gjera të mbledhura në gju [knickers]; kamisole; të brendshmet femrash që 

përbëhen nga kamisole dhe brekë [teddies being underclothing]; trupore të brendshmet 

[bodies being underclothing]; korseta; brez i veshur rreth këmbës për të mbajtur çorape 

[garters]; të brendshme femrash që vendosen rreth belit [suspender belts]; bokserica [boxer 

shorts]; geta të holla [hosiery]; geta më të trasha [tights]; geta [stockings]; çorape; doreza; 

dorashka [mittens]; mbulesa për vesh [earmuffs]; shalle [scarves]; kollare në formë shalli 

[ties]; rripa; mbajtëse për pantallona apo funde nga materiali [braces]; përparëse [aprons]; 

rroba banje; kostume banje; bikini; mbathje banje [swimming trunks]; kapele banje; 

këpucë/mbathje; çizme; këpucë; pantofla [slippers]; sandale; jadranka [flip-flops]; këpucë 

sportive; kapele/veshje për kokë; kapele; kapele [caps]; kapelë që e lë pjesën e sipërme të 

kokës të pambuluar [visors]; shirita koke; bibë jo prej letre [bibs not of paper]; veshjet e 

gatshme që janë pjesë e veshjeve.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; marketing; 

shërbime promovuese; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e programeve të 

besnikërisë dhe e skemave nxitëse të shitjeve dhe promovimeve; ekspozita të shfaqjeve të 

modës për qëllime tregtare; prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; sigurimi i hapësirës në një faqe në internet për reklamimin e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; 

shërbime me pakicë dhe shumicë dhe shërbime me pakicë dhe shumicë në internet, të gjitha 
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që kanë të bëjnë me veshje, këpucë, kapele, aksesorë veshjesh, bojra, bojra për parket 

[varnishes], llaqe, preparate kozmetike dhe higjienike, pastë/pluhur për pastrimin e 

dhëmbëve [dentifrices], parfume, vajra esenciale, preparate zbardhuesish dhe substanca të 

tjera për përdorimin e larjes së rrobave, preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe 

gërryese, make-up, make-up për fytyr, buzë dhe faqe, komplet kozmetike, kompakte, 

fondatina, korrektor [concealers], make-up që vendoset në fillim [primers], make-up në 

formë pluhuri për faqet [blushers], pluhur ose kremë e kuqe për ngjyosje të faqeve [rouge], 

pluhur fytyre, shkëlqim fytyre, buzëkuq, shkëlqim buzësh, kufizues për buzët, balsam për 

buzët, lapsa për qëllime kozmetike, lapsa për buzët, lapsa për sytë, make-up për sy, hije për 

sytë, maskara, lajner per sy [eyeliners], kremëra për sytë, xhel për sytë, balsam për sytë, 

kozmetikë për vetullat, theksues [highlighter], pastrues/largues i make-up-it, sapunë, artikuj 

higjienik dhe kujdesje të trupit [toiletries], preparate për pastrim të trupit dhe kujdesje për 

trupin, preparatet për dush dhe banjë, xhel dushi dhe banje, shkumë banje, vajra banje, 

flluska banje, pluhur talk [talcum powder], larje dore, larje fytyre, vajra për lëkurën dhe 

trupin, krem për lëkurën dhe trup, locione për lëkurën dhe trupin, xhel dhe pluhurat për 

lëkurën dhe trupin, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, kremëra bukurie, kremëra 

për fytyrën, hidratues, pastrues, tonerë, pastrues [clarifiers], eksfoliant, serum bukurie, 

krem nate, kremëra kundër plakjes, aromë dhe produkte aromatike për përdorim personal, 

parfume, sprej trupi, deodorantë personalë, antiperspirant, vajra aromatik, vajra masazhesh 

dhe kremra, përgatitje aromaterapie, locione për flokë, produkte për kujdesin e flokëve, 

shampo, kondicioner për flokë, produkte për modelimin e flokëve, locione për stilim, llak 

për flokë, shampo e thatë, ngjyra për flokë, maska për flokë, kremëra për flokët, përgatitje 

për kujdesin e thonjve, manikyr i thonjve, forcues të thonjve , largues për manikyr, ngjitësa 

për artin e thonjve, vezullim/xixëllima për thonj, thonj artificialë, ngjitës për thonjtë 

artificialë, qerpikët e rremë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, ngjyrë e qerpikëve, 

preparatet e rruajtjes, kremrat e rruajtjes, shkumat e rruajtjes, locione dhe xhel për rruajtje, 

preparatet pas rruajtjes, preparatet depiluese, preparatet për rrezitje dielli dhe mbrojtje nga 

dielli,preparate kozmetike për rrezitje të lëkurës, preparate për rrezitje artificiale, preparate 

për vetë-rrezitje, pastë dhëmbësh, lule të thara [potpourri], qese arome, aromë për dhoma, 

qirinj dhe fitila për ndriçim, qirinj aromatik, kuti të ndihmës së parë, fasha, plaster dhe 

veshje për plagë, locione dhe balsamë mjekësorë, preparate sanitare, dezinfektues, largues 

të insekteve, shtesa dietike, sende të vogla të pajisjeve metalike, vegla dhe mjete dore, 

mjete për të ngrënë apo servuar ushqimin [cutlery], brisk dhe brisk rroje, brisk rroje elektrik 

[shavers], mjete për manikyr dhe pedikyr, gërshërë, prerëse thonjsh, rregullues thonjsh [nail 

files], piskatore, thika, pirunë, lugë, produkte dhe aparate elektrike për modelimin e 

flokëve, hekur flokësh, dreshues flokësh, drejtues flokësh, prerëse flokësh [hair clippers], 

prerëse flokësh [hair trimmers], aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta të regjistrimit dhe ruajtjes 

dixhitale ose analoge, kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike, syze dhe pjesë dhe 

pajisje për to, syze, syze dielli, korniza për syze dhe syze dielli, zinxhirë, rripa dhe kordonë 

për syze dielli dhe syze, çanta mbrojtëse dhe këllëfe për syze, kutitë për syze dhe syze 

dielli, mbulesa dhe këllëfe për celularë, mbulesa dhe këllëfe për kompjutera dhe tableta, 

kufje [headphones], kufje [earphones], softuer të shkarkueshëm, aplikacione softueri, audio 

dhe video regjistrime, botime në format elektronik, botime elektronike të shkarkueshme, 

baza të dhënash, magnet dekorativë, aparate masazhi, instrumente dhe pajisje, masazher 
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personal, pajisje kontraceptive, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim 

të avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparate për tharjen e 

flokëve, tharëse flokësh, drita, pajisje drite, llamba, abazhurë, shpërndarës të dritës, 

drita/pishtarë xhepi, pishtarë për ndriçim, ngohës uji elektrikë, makinat elektrike për bërjen 

e kafesë, makineritë elektrike për bërjen e çajit, makinat për pjekjen e kafesë, enë gatimi, 

fritezë elektrike [electric fryers], tosterët, skarat, furrat, furrat me mikrovalë, tharëse 

rrobash elektrike, frigoriferë, ngrirës, kuti elektrike për ftohje, makina akulli, ngrohës, 

zjarre, pajisje banjo dhe instalime, pajisje banjo, pajisje sanitare dhe instalime, pajisje 

sanitare, tharëse rrobash [laundry dryers], tharëse rrobash [tumble dryers], pajisje që heq 

lagështinë nga ajri [dehumidifiers], pajisje që heq mjegullën [demisters], burim/shatërvan 

për pije [drinking fountains], filtra të ujit të pijshëm, automjetet dhe pjesët dhe pajisjet e 

tyre, aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji, automjete motorike, vetura elektrike, çikleta, 

skuter, karrocë fëmijësh [prams], karrocë fëmijësh [pushchairs], karrige makinash për 

foshnje ose fëmijë, karroca [trolleys], metale të çmuara dhe lidhjet e tyre, bizhuteri, gurë të 

çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike, bizhuteri 

kostumesh, unaza, vathë, byzylykët, broshe, gjerdanët [necklaces], zinxhirët e bizhuterive, 

zbukurime të bizhuterive [jewelry charms], varëset [pendants], këllefe dhe kuti për 

bizhuteri, orët dhe orët e dorës, rripat e orës së dorës, këllefe dhe kutitë e orëve të dorës, 

lidhje manshetash, kunjat e kravatave [tie pins], kapëset e kravatave [tie clips], kunjat 

dekorative, kunjat e jakës/xhaketës, bexhe [badges] nga metale të çmuara, zbukurime të 

metaleve të çmuara, unaza çelësash, çelësa në formë elektronike [key fobs], mbajtëse 

çelësash, instrumente muzikorë, letër dhe karton, materiale të shtypura, rekuizitat materialet 

për zyrë [stationery and office requisites], ngjitës për artikuj shkrimi/zyre ose qëllime 

shtëpiake, materiale vizatimi dhe materiale për artistë, brushat për pikturim, materiale 

instruktore dhe mësimore, fletë plastike, filma dhe çanta për ambalazhim dhe paketim, 

botime të shtypura, libra, botime periodike, reklama të shtypura/printuara dhe materiale 

promovuese, katalogë, broshura, albume fotografike, posterë, fotografi, shtypje/printime, 

ditarë, kalendarë, libra adresash, afishe, transferime, teknika dekorative për bartjen e 

artit/fotos në një sipërfaqe tjetër [dekalcomani], material për bërjen e artit [stencils], karta, 

kartolina, kartolina postare, letër ambalazhi, çanta dhurate, etiketa dhurate, çanta 

transportuese, çanta dhe artikuj për paketim, ambalazh dhe ruajtje, të gjitha nga letra, 

kartona ose plastika, kuti kartoni, kuti kartoni për kepele, mbulesa librash, faqeshënues, 

fletë shkrimi, fletore, zarfe, etiketa, pesha letre [paperweights], mbajtëse libri [book ends], 

instrumente shkrimi, kuti stilolapsi dhe lapsash, mbajtëse stilolapsi dhe lapsash, kupona 

dhuratash, modele veshjesh, modele qëndisjeje, flamuj letrash dhe flamuj të vegjël [paper 

flags and pennants], banderola letre, shenja reklamuese letre ose kartoni, material letre për 

tavoline, mbulesa letre, letër apo karton për vendosje në tavoline [placemats], letër apo 

karton për vendosje të shisheve apo gotave, peceta letre, peshqirë letre, faculeta [tissues], 

pëlhura letre për përdorim kozmetik, këllefe për pasaporta, lëkurë dhe imitime të lëkurës, 

bagazhet dhe çantat për bartje, çadra dhe çadra dielli [parasols], bastun [walking sticks], 

jakë, rripa dhe rroba për kafshë, çanta, çanta udhëtimi, çanta/mbajtëse udhëtimi [travel 

cases], valixhe, çanta për veshje për udhëtime [garment bags for travel], mbajtëse të 

etiketave të bagazhit, etiketat e bagazhit, shiritat e bagazhit, rripa lëkure, çanta dore, çanta 

të vogla dore [clutch bags], çanta krahu, çanta postieri [messenger bags], çanta të vendosura 

në mënyre diagonale në trup [cross-body bags], çanta të mëdha për mbajtjen e gjërave [tote 

bags], çanta shopingu, çanta krahu me varëse diagonale [satchels], kofer i vogël zakonisht 
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përdoret për mbajtje të dokumentave [briefcase], çanta shpine [backpacks], çanta të madha 

shpine [rucksacks], çanta për blerje, mbajtëse [holdalls], çanta sporti; çanta në formë 

cilindrike nga materiali i butë [duffle bags], çanta plazhi, çanta të vogla beli [bum bags], 

çanta këpucësh, çanta kozmetike, çanta të papërshkueshme nga uji për mbajtjen e artikujve 

higjienik [washbags for carrying toiletries], kuletat, portofolët [purses], kuti/mbajtëse për 

kredit karta [credit card cases], kuti/mbajtëse për çelësa [key cases], mobile, pasqyra, 

korniza fotografish, kontejnerë për ruajtje ose transport, pajisje mobiliesh, stenda pikturash, 

korniza fotografish, pllaka, statuja, figurina, vepra arti dhe zbukurime, lidhëse perdesh 

[curtain tie backs], shina perdesh, shtylla perdesh, unaza perdesh, grepa perdesh, jastëkë 

dekorativ [cushions], jastëk [pillow], jastëk mbështetës [bolsters], jastëk dysheku, jastëk i 

butë [cushion pads], jastëk ulësesh, jastëk karrigeje, roleta, shtroja, përveç liri, shtretër ajri, 

çanta fasule, varëse rrobash, grepa rrobash, mbajtëse kapele dhe pallto, mbulesa rrobash, 

shporta, kosha, mbajtëse revistash , raftet e librave, pllakat me emra, dërrasat dhe panelet 

për çelësat, tabaka, stendat dhe dërrasat e ekranit, tabelat e shenjave, kontejnerët, kazanët 

[casks], sirtarë/dollapë për mbajtjen e gjërave [chests], këllëfët dhe kutitë, enë plastike për 

paketim, shtretërit për kafshë, dekore mobile, dekorimet e plastikës për ushqime, flladitëse 

jo-elektrike për përdorim personal, enë shtëpiake ose kuzhine dhe kontejnerë, enë gatimi 

dhe enë që shërbejnë për servim dhe ngrënje [tableware], krehrit dhe sfungjerët, furça, 

artikuj për qëllime pastrimi, enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, qeramikë, enë të 

prodhuara në Kinë [chinaware], poçeri [crockery], pjata, pjatanca [saucers], enët, enë më e 

thellë [bowls],  tenxhere [pots], bakall [jugs], gota vezësh, tenxhere çaji [tea pots], 

tenxhere/enë kafeje [coffee pots], tenxhere gatimi, forma gatimi, kavanoz magazinimi, 

petës [rolling pins], enë për pirje [drinking vessels], filxhanë, gotë e madhe [mugs], gota 

për pije, krikëll [tankards], shishe, shishe për pije, shishe sporti, hapëse për shishe, hapëse 

tapash, enë për verëra, kontejnerë pijesh [drinking flasks], termos [vacuum flasks], kapakë 

shishesh, kontejnerë ushqimi dhe pijesh, kontejnerë të izoluar të ushqimit dhe pijeve, kuti 

ushqimi, ftohës për ushqim dhe pije, forma kubike akulli, kova shishesh, tapa qelqi, 

përzierës kokteji, pipa për pije [drinking straws], shtrydhës lëngu, sitë, sifonë për ujë të 

gazuar, mbajëse për shishe, mbajtëse pecetash, mbajtëse për mjete për të ngrënë apo 

servuar ushqimin [cutlery holders], mbajtëse erëzash, mbajtës kripe, tabaka shërbyese, 

tabaka  e vogël për vendosje të shisheve apo gotave [coasters], jo prej letre ose tekstili, 

shporta pikniku të pajisura, sende pikniku, sende dekorative prej qelqi, sende dekorative 

prej qeramike, sende dekorative të prodhuara në Kinë, sende dekorative prej ene balte ose 

porcelani, qelqi te smaltuar, vazo, shishe parfumi, spërkatëse parfumesh, shandanë, 

mbajtëse qirinjsh, kuti parash dhe kontejnerë për ruajtjen e parave (piggy banks) jo-

metalike, furça dhëmbësh, mbajtëse për furça dhëmbësh, kuti dhe mbajtëse sapuni, çantë e 

vogël tualeti e pajisur [fitted vanity cases], furça flokësh, furça thonjsh, artikuj kozmetike, 

kompakte pluhuri kozmetik, doreza pastrimi [household gloves], tabela për hekurosje, 

mbulesa në formë tabelash për hekurosje, tharëse rrobash [clothes drying racks], varëse për 

rroba [clothes pegs], lugë këpucësh, furça këpucësh dhe kallëp këpucësh, kosha 

mbeturinash [refuse bins], kosha mbeturinash [litter bins], vazo lulesh, kanaçe për ujitje, 

shporta për përdorim shtëpiak, kuti magazinimi për përdorim shtëpiak, litarë dhe spango, 

rrjeta, tenda dhe mbulesat e tendave/çadrave [tarpaulins], fije/lëmsh leshi dhe fije për 

përdorim tekstili [yarns and threads for textile use], tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, 

materiale tekstili për përdorim shtëpiak [household linen], perde prej tekstili ose plastike, 

pëlhura/materiale, artikuj prej tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, shami 
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tekstili, artikuj prej tekstili shtëpiak, orendi të buta, tekstile për orendi, mallra tekstili për 

përdorim si shtroja, mbulesa shtrati, materiale tekstili për krevat [bed linen], çarçafë, këllëfë 

jastëkësh, këllëfë/mbulesa jorgani, pelhurë dekorative   [valances], mbulesa krevati, 

jorganë, jorganë [quilts], mbulesa dyshekësh, batanije, batanije prehri [lap rugs], 

mbulesë/batanije e lehtë [throws], mbulesë/batanije e lehtë shtrati, thasë gjumi [sleeping 

bags], batanije udhëtimi [travelling rugs], materiale tekstili për bërjen e perdeve dhe 

roletave, perde, mbajtës perdesh nga tekstili, perde dushi, këllëfe/mbulesa jastëku, 

këllëfe/mbulesa mobiljesh, këllëfe/mbulesa karrigesh, mbulesa tavoline, materiale tekstili 

tavoline, pëlhura tavoline, mbulesa të gjata dekorative tavoline [table runners], peceta 

[napkins], peceta [serviettes], shtrojë prej tekstili, shtrojë tavoline, jo prej letre, tabaka  e 

vogël për vendosje të shisheve apo gotave nga tekstili, materiale tekstili kuzhine, peshqirë 

çaji, pëlhura, materiale tekstili banje, peshqirë, peshqirë për tu larë [flannels], pëlhura për 

fytyrë, peshqirë plazhi, banderola, flamuj, pëlhura të vogla dekorative kryesisht në formë 

flamujsh [bunting], gjëra që virren në muri prej tekstili, dekorime muri prej tekstili, veshje 

për gra dhe vajza, këpucë për gra dhe vajza, kapele për gra dhe vajza, veshje për burra dhe 

djem, këpucë për burra dhe djem, kapele për burra dhe djem, veshje për fëmijë dhe foshnje, 

këpucë për fëmijë dhe foshnje, kapele për fëmijë dhe foshnje, veshje, këpucë dhe kapele 

për gra dhe vajza, veshje, këpucë dhe kapele për burra dhe djem, veshje, këpucë dhe kapele 

për fëmijë dhe bebe, veshje të jashtme [outer clothing], veshje të sipërme [tops], veshje të 

poshtme [bottoms], këmisha, bluza/maica, jelekë [vests], bluza, veshje e sipërme e shkurtër 

[crop tops], veshje e sipërme e thurur [knit tops], veshje të thurura [knitwear], fanella, 

triko/xhemper [jumpers], bluze e thurur [sweaters], veshje e sipërme pa duar [tank tops], 

duksa [sweatshirts], rroba të sipërme me kapuç, xhemper i hapur me ose pa pulla 

[cardigans], mbështjellës të shpatullave [shoulder wraps], breza [sashes], shalle, kostume, 

xhaketa sportive [blazers], jelekët [waistcoats], xhaketa, xhaketa xhins, pallto, mbi pallto 

[over coats], xhaketë dimri [parkas], veshje shiu, veshje të papërshkueshme nga uji, 

fustane, funde, veshje nga pëlhura e mbështjellur rreth trupit [sarongs], veshje e ngushtë 

një-pjesëshe [bodysuits], veshje një-pjesëshe [jump suits], kostume për lojë [play suits], 

pantallona [trousers], pantallona [pants], xhinse, pantallona të shkurtra, dollakë [leggings], 

veshje të poshtme të thurura [knit bottoms], pantallona për ushtrime [sweatpants], 

pantallona për vrapim, veshje për stërvitje dhe fitnes, këpucë për stërvitje dhe fitnes, kapele 

për stërvitje dhe fitnes, veshje sportive, tuta sportive [tracksuits], pantallona joformal 

zakonisht për tu veshur në shtëpi [lounge pants], veshje joformale zakonisht për tu veshur 

në shtëpi [loungewear], veshje nate, veshje gjumi, pizhame, këmisha nate, fustane nate, 

mantel i gjatë dhe i lirshëm [dressing gowns], mantel që vishet pas larjes [bath robes], 

ndërresa [underwear], të brendshme, sutjena, sutjena sportive, brekë [underpants], 

pantallona të gjera të mbledhura në gju [knickers], kamisole, të brendshmet femrash që 

përbëhen nga kamisole dhe brekë [teddies being underclothing], trupore të brendshmet 

[bodies being underclothing], korseta, brez i veshur rreth këmbës për të mbajtur çorape 

[garters], të brendshme femrash që vendosen rreth belit [suspender belts], pantallona të 

shkurtëra/bokserica [boxer shorts], geta të holla [hosiery], geta më të trasha [tights], geta 

[stockings], çorape, doreza, dorashka [mittens], mbulesa për vesh [earmuffs], shalle 

[scarves], kollare në formë shalli [ties], rripa, mbajtëse për pantallona apo funde nga 

materiali [braces], përparëse [aprons], rroba banje, kostume banje, bikini, mbathje banje 

[swimming trunks], kapele banje, këpucë/mbathje, çizme, këpucë, pantofla [slippers], 

sandale, jadranka [flip-flops], këpucë sportive, kapele/veshje për kokë, kapele, kapele 
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[caps], kapelë që e lë pjesën e sipërme të kokës të pambuluar [visors], shirita koke, bibë jo 

prej letre [bibs not of paper], veshjet e gatshme që janë pjesë e veshjeve, dantella, dekorime 

tekstili në formë bishtaleci dhe qëndisje [braid and embroidery], dhe artikuj të vegjël për 

qepje si kurdela dhe nyje të lidhura me dy sythe dhe dy skaje të lirshme [haberdashery 

ribbons and bows], pulla, kopësa metalike [hooks and eyes], kunja dhe gjilpëra, lule 

artificiale, zbukurime flokësh, flokë të rremë, artikuj të vegjël për qepje [haberdashery], 

bexha për veshje, bexha zbukurues [ornamental novelty badges], bexha të qëndisura, arna 

[patches], kapëse rripash, kopsa, brosha për veshje, rripa flokësh, nyje të lidhura me dy 

sythe dhe dy skaje të lirshme për flokët [hair bows], shnolla për flokë [hair clips], tela për 

flokë [hair grips], kapëse flokësh [hair slides], karfica flokësh [hair pins], mbërthese 

flokësh, kurdela flokësh, zbukurime flokësh, zbukurime kapele, zbukurime këpucësh, 

mbërthese veshjesh dhe këpucësh, lidhësa këpucësh, shiritë për veshje [lanyards for wear], 

tepiha, qilima, shtroje dhe dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri, letër-muri, lojëra, lodra dhe sende për të luajtur dhe 

pjesë dhe pajisje për to, aparate për video lojëra dhe pjesë dhe pajisje për to, artikuj 

gjimnastike dhe sportive dhe pjesë dhe pajisje për to, zbukurime për pemët e 

Krishtlindjeve, lodra të buta, kukulla dhe aksesorë për to, modele lodrash, figura lodrash, 

kukulla [puppets], modele në formë kompletesh, aparate për lojëra, celularë lodra, 

automjete lodra, biçikleta lodër, skuterë, skateboard, lojëra tavoline [board games], lojëra 

me letra, letra për të luajtur, bashkim figurash/enigma [puzzles], bashkim figurash [jigsaw 

puzzles], zare, xhita, karta bingo, karta gërvishtëse për të luajtur lojëra lotarie, lodër 

kërsitëse zbavitëse Krishtlindjesh [Christmas crackers], konfeti, tullumbace, maska lodër, 

pipsa/fishkëlluese për ahengje [novelties for parties], kapele nga letra për festa, maska për 

festash në dizajne të ndryshme [novelty masks], lodra për kafshë shtëpiake, lojëra dhe gjëra 

për të luajtur kafshët shtëpiake, makina për lojëra, aparate për ushtrime dhe fitnes dhe pjesë 

dhe pajisje për to, doreza për sporte, patina akulli, patina, mbrojtëse bërryli, mbrojtëse 

gjuri, mbrojtëse këmbe [shin guards], këpucë për not, tabela noti për përdorim rekreativ, 

sajë dëbore për përdorim rekreativ, mish, peshk, shpendë dhe shpendët e gjahut, ekstrakte 

mishi, fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte, reçel, komposta, 

vezë, qumësht dhe produkte qumështi, vajra dhe yndyrna për ushqim, mish të freskët, mish 

të ngrirë dhe produkte të mishit, mishi i përgatitur dhe produktet e mishit, pjatat e 

përgatitura të mishit, vaktet e përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi, vaktet e ngrira të 

përbëra kryesisht nga mishi, peshku i freskët, peshku i ngrirë dhe produktet e peshkut, 

peshku i përgatitur dhe produktet e peshkut, shujtat e përgatitura nga peshku, vaktet e 

përgatitura të përbëra kryesisht nga peshku, ushqime të ngrira të përbëra kryesisht nga 

peshku, ushqim deti, ushqime të ngrira deti dhe produkte deti, ushqime deti të përgatitura 

dhe produkte të ushqimeve të detit, shujtat e përgatitura me ushqime të detit, vaktet e 

përgatitura të përbëra kryesisht nga ushqim deti, vakte të ngrira të përbëra kryesisht nga 

ushqim deti, shpendët e gjahut të freskëta [fresh game], shpendët e gjahut të ngrira dhe 

produkte të shpendëve të gjahut, shpendët e gjahut të përgatitura dhe produktet e shpendëve 

të gjahut, pjatat e përgatitura nga shpendët e gjahut, vaktet e përgatitura kryesisht nga 

shpendët e gjahut, ushqimet e ngrira të përbëra kryesisht nga shpendët e gjahut, shpendët e 

freskëta, shpendët e ngrira dhe produktet e shpendëve, shpendët e përgatitura dhe produkte 

të shpendëve, vakte të përgatitura të shpendëve [prepared poultry dishes], vakte të 

përgatitura kryesisht të shpendëve, ushqime të ngrira të përbëra kryesisht nga shpendët, 

proteina për ushqim për konsum njerëzor, produkte ushqimore të bëra kryesisht nga 
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proteina, zëvendësues të mishit, produkte ushqimore të bëra kryesisht nga zëvendësues të 

mishit, mish i gatuar, mish i prezervuas [cured meats], sugjuk/sallame, burger, perime të 

përgatitura, produkte të përgatitura perimesh, produkte të ngrira perimesh, fruta të 

përgatitura, produkte të përgatitura frutash, produkte frutash të ngrira, perime dhe fruta të 

përpunuara, pure perimesh dhe frutash, përbërje frutash dhe perimesh për t’u përhur në 

bukë/ushqime [fruit and vegetable spreads], vajra bimorë, shujta të përgatitura perimesh, 

vakte të përgatitura të përbëra kryesisht nga perime, vakte të ngrira të përbëra kryesisht nga 

perime, ushqime rostiçeri me bazë perimesh, ushqime rostiçeri me bazë frutash, sallata 

frutash, sallata të përgatitura, produkte qumështi dhe zëvendësues qumështi, krem, djathëra, 

produkte djathi, përbërje nga produkte të qumështit për t’u përhur në bukë/ushqime [dairy 

spreads], gjalpë, ëmbëlsira dhe pudinga të produkteve të qumështit, pije me bazë nga 

produktet e qumështit, jogurt, ëmbëlsira jogurti, pije me bazë jogurti, produkte vezësh, 

vakte të përgatitura kryesisht të përbëra nga vezë, ëmbëlsira, ëmbëlsira frutash, feta të holla 

dhe pjekura patatesh [crisps], qipsa, feta të holla dhe pjekura perimesh, arrore të 

përpunuara, arrore të përgatitura, fara të përpunuara, fara të përgatitura, supa dhe stoqe, 

ekstrakte mishi, ekstrakte për supa, përgatitje për të bërë supa, ushqime të përgatitura dhe të 

ngrira, ushqime të lehta [snack foods], kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe 

sago, miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, brum ëmbëlsirash [pastries] dhe 

ëmbëlsira [confectionery], akuj të ngrënshëm, sheqer, mjaltë, melasa [treacle], maja [yeast], 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salca (erëza), erëza, akull (ujë i ngrirë), produkte 

furre, produkte buke, pite, sanduiçe, sanduiçe të mbëshjtella, picat, ushqime të përgatitura 

pizzash, bukë hudhër, makarona, salca makaronash, shujta makaronash, vakte të përgatitura 

makaronash, pasta në formë shpageti që kryesisht përdorën në supa [noodles], ushqime të 

përgatitura kryesisht të përbëra nga pasta në formë shpageti që kryesisht përdorën në supa 

[noodles], ushqime të lehta me bazë orizi, vakte të përgatitura të përbëra kryesisht nga orizi, 

ëmbëlsira orizi, kokoshka, produkte të ëmbëlsirave, torta, kifle/mufins, biskota, puding, 

ëmbëlsira, krem karamel, mousses, petulla, waffles, akullore, produkte akulloresh, 

ëmbëlsira të ngrira, jogurt i ngrirë, ëmbëlsira [sweets], çokollatë, produkte çokollate, pije 

çokollatë dhe kakao, drithëra mëngjesi, musli, salca gatimi, salca frutash dhe perimesh, 

dresing/salca ushqimi, dresing/salca sallate, majonezë, shije ushqimi [relish], ushqime të 

lehta me bazë drithëra [cereal-based snack foods], çoko drithërash [cereal bars], fruta dhe 

perime të freskëta, bimë dhe lule natyrale, ushqime dhe pije për kafshë, birra, ujëra 

minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, lëngje perimesh, pije frutash dhe perimesh, 

pije freskuese [soft drinks], ujë me shije, pije energjike, pije alkoolike, verëra, verëra të 

gazuara, verëra të fortifikuara, pije të distiluara/alkoolike, pije alkoolike [spirits], liker, 

musht [cider], pije alkoolike nga dardha [perry], kokteje, avullues [vaporizers] dhe cigare 

elektronike për përdorim personal, dhe pjesë, pajisje, shije dhe solucione për to, qibrite 

[matches]; shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me të gjitha sa 

më sipër. 
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(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1060 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje antiplumb; 

veshje per shpetim; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike 

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

llogaritëse; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); 

lugë matese; pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); 

dylbi; treguesit e temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; 

fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; 

mekanizma për aparatët kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; 

programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë 

(elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma 

vizatimor; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të 

shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme 

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 

zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës 

të dhëmbëve; makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e 

trashësisë së lëkurës së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; 
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magnet; tregues elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për 

fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; shirita për pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat 

demagnetizues për kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues 

të ngrohjes; kamera (fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video 

lojëra; kodues magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë 

rrëshqitës; dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; 

skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje 

(fotografike, elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; 

shenja neoni; regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; 

mikroprocesorë; modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); 

ozonizues; ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për 

këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me 

kompjuterë; shkallët levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; 

përpunues të fjalëve; telefona video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, 

telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze smart; ora dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime 

industriale; paisje personale stereo   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra 

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 
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mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër; mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,• jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 
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kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim   

24   Tekstilet dhe zëvendësuesit për tekstilet; mendafshet per shtëpi; perde prej tekstili ose 

plastike; krevat tekstili dhe tavolina; liri (përveç veshjeve); faculetat e tekstilit për heqjen e 

kozmetikes; etiketat (rroba); veshje (tekstile); perdet e murit të tekstilit; shamitë e tekstilit; 

perdet per dush; vel; peshqir të tekstilit; mbulesa udhëtimi (rroba per kemb); perde rrjete; 

mbajtësit e perdeve të tekstilit; banera dhe flamuj (jo prej letre); jorgan me pupla (mbules e 

gjate); mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa për jastekë; dyshekët; kellef te jastekeve; 

rrjeta kundër mushkonjave; copa per qelq; mbulesa per tavolinene e bilardos; pëlhurat e 

tryezave (jo prej letre); pëlhura me vrima për qëndisje; peshqir fytyre të tekstilit; thasë për 

fjetje; pëlhura pambuku; mbules për kokë (pëlhurë thesi); brokade; shtroja pëlhurë për 

këpucë; pëlhurë për këpucë; Mbulesa (copëza); batanije për krevat; batanije për kafshët 

shtëpiake; kafaz (rroba); pelhure e lehte - zefir (leckë); lesh dele (rroba); keelef dysheku 

(mbules dyshek); perde dush të tekstilit ose të plastikës; krep (pëlhurë); pelhure krepon; 

mbulesa; pelhure damask – ngjyrë trëndafili; materiali elastik i endur; pëlhurë vaji (për 

përdorim si pëlhurë tavoline); pëlhurë e psaltifikuar, përveç për shkrimi; pëlhurë esparto; 

pëlhurë qenille (chenille); shajak; fanellë (pëlhurë); mbulesa per kapak tualeti (pëlhurë); 

garzë (rroba); triko (pëlhurë); rroba leshi, pëlhura leshi; rroba te brendshme; rroba liri; 

mbulesat e tekstileve; peceta; batanije të printura të tekstilit; marabut (leckë); tapiceri 
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pëlhura; pëlhura e imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura të thurura; leckë djathi; pëlhurë 

rami; pëlhurë prej fije artificiale; mëndafshi (rroba); tafta (rroba); pëlhura tekstil me fije 

qelqi për përdorim të tekstilit; pëlhurë ngjitëse (lesh gjami) për aplikim nga nxehtësia; liri të 

hollë; kadife; tyl.   

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, 

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 

për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive.   

26   Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sythe, gjilpera dhe 

gjilpëra me kokë; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokët e rreme; stoli për veshje; 

jastekë gjilperash; stoli për këpucët dhe kapelet; artikujt prej lëkure [artikujt e 

rrobaqepseve], përveç fillir; shiritat e flokëve; rruaza/shirita krahu [aksesot veshjesh]; kuti 

te pajisjeve per qepje [pajisje veshjesh]; kuti për qepje; kapëse rripash; lidhëse këpucësh; 

kurora e lule artificiale; shënjat zbukuruese [butona]; thimble qepje; zbukurimet për flokë; 

gjilpërë; kopset [pajisje veshjesh]; kopset e këpucëve; jastekat e shpatullave për veshje; 

gjiplerat e flokëve; stolit me xhingla për veshje; meter nga numrat ose nga shkronjat për 

matje të perhures; karficë flokësh; zbukurimet e flokëve; zbukurime për mobilje; pendët e 

shpendëve [pajisje veshjesh]; lidhese si shami koke [pompoms]; fiksuesit e zinxhirit; 

numrat e konkurrentëve; zbukurime me ngjites te nxehtë për zbukurimin e artikujve të 

tekstilit [kavanozave]; mbatjeset e qilimave; fiksuesit e shpejt te veshjeve; pendët e strucit 
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[pajisje veshjesh]; fiksuesit e korsetit, shtrenguesit për korset; shirita çmimesh; litarët për 

prerje; theke [tufë për zbukurime]; shiritat te zgjeruar për mbajtjen e mëngëve; zbukurimet 

e flokëve; rrjeta të flokëve; lidheset e këpucëve; kordon kadifeje [zbukurime për mobilje]; 

kreshtë [lidhëse]; kapëse pantallonash për çiklistët; fiksime për veshje; shirita për mberthim 

me grep dhe bina; shirita elastikë; shirita për lidhjen e perdeve; zinxhire për veshje; 

mbështetëset e jakës; prerje të rreme; zbukurime [qëndisje]; skajet; fruta artificiale; bistek; 

kapele për ngjyrosjen e flokëve; kurorë artificiale; kallëp këpucësh; stoli për veshje; flokët 

e thurur; krah; qëndisje argjendi; qendisje për veshje; rozetë [tufe zbukuruese]; mbërthyes 

për veshje; fiksime për mbajtësit e veshjeve; skajet e fundeve; gërshetat e flokëve; xhufkë; 

grepa këpucësh   

27   Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa;linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë;tapeta jo nga tekstili, shtroja për banjo, letër për tapeta, letër muri, mbulesë për 

dysheme, nënshtresa të tepihëve, mbulesa për dysheme   

28   Lojëra, lodra dhe gjera per te luajtur; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjes; veglat e peshkimit; shufra për peshkim; maska 

teatrale; maska për karnaval; shtëpitë e kukullave; spajisje te alpinistëve; artikuj lodra risi 

për festa; doreza për lojëra; dorashka basketbolli; doreza boksi; dorashka të trasha për lojra; 

dorashka golfi; kukulla për aktrim; pajisje për stërvitjen e trupit; Pemët e Krishtlindjes të 

materialit sintetik; grila e topa për lojëra; mbrojtesit e bërrylit dhe gjurit [artikuj sportive]; 

balonë; rraketake [gjëra për të luajtur]; kaleidoskop; kuaj lëkundës; lojëra per te ndertuar; 

makina për zbavitje, automatike dhe me monedhë; letra per te luajtur; arushe Tedi; kukulla; 

rroba te kukullave; pistoleta loder; lojëra shahu; lopatë këmbësh për not; lojëra unazore; 

këmbë për pemën e Krishtlindjs; pajisje per gjuajtje me hark; lodra risi për të luajtur lojra 

me shaka; balona per te luajtur; topa për lojëra; shishe për ushqimin e kukullave; blloqe 

ndërtimi [lodra]; tavolina për trup për të luajtur; rrota [lojëra]; biçikleta statike; çanta golfi, 

me ose pa rrota; shtretërit e kukullave; mermere për lojëra; rrjeta fluturash; luhates; pupla 

qe perdoren për festa - konfeti; gota për zare; damë [lojëra]; tabele shahu; pikado; 

diskutime për sport; disqet fluturuese [lodra]; domino; sportele [disqe] për lojëra; skitë; 

çanta të projektuara veçanërisht për ski dhe tabel per surf (surfboards); tavolina futbolli; 

pajisje për gjimnastikë; lojra me patkoi; shkopinj për hokej; flluska sapuni [lodra]; lojëra të 

tabeles; lodra për kafshët shtëpiake; modele për të rregulluar automjete; dërrasë per skijim; 

telefonet lodra; paintball – topa për loje [municion për armë paintball] [pajisje sportive]; 

borë artificiale për pemën e Krishtlindjes [Artificiale -]; klubet e golfit; birili; tavolina e 

bilardos; çizme patinazhi me patina të bashkangjitura; patina në rul; patina akulli; patina me 

rul; motoçikletë e vogël [lodra]; lodra prej pelushi; topat tjerrëse [lodra]; piñatas – libra me 

figura; pishina [artikujt e lojërave]; çanta për boks; jigsaw- bashkim pjesësh figure; puzzles 

- enigme; aparat fotografik; shkopinj për lojëra; fushe; lojra salloni; dërrasë surfi; vela; 

fushë shahu; llastiqe [artikuj sportive]; rrëshqes [gjera për te luajtur]; tavolina e pranverës 

[artikuj sportive]; krahët e ujit; saja [artikuj sporti]; automjete lodër; makina lodër të 

kontrolluar nga larg; dron [lodra]; skenat e maskuar [artikuj sportive]; top tenisi me pupla.   

 

 

 

(111)  29753 

(151)  29/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(540)  HUEXMA 
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(210)  KS/M/ 2021/1061 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, , KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.   

 

 

 

(111)  29754 

(151)  29/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1062 

(732)  CELLTRION, INC 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  YUFLUMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.   

 

 

 

(111)  29752 

(151)  28/09/2022 

(181)  21/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1063 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  XIOSHMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike per trajtimin e semundjeve autoimune.   

 

 

 

(111)  29963 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1065 

(591)  Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, e Verdhë  

(540)   
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dhe e Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29964 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1066 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    
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(111)  29965 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1067 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e Zezë dhe Vjollce.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29966 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1068 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   
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31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29967 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1069 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e Zezë dhe Vjollce.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29968 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1070 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29969 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1071 

(591)  Ngjyre e Bardhë, Gjelbër, e Verdhë  

dhe e Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    
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35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29970 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1073 

(591)  Ngjyre e Bardhë, Gjelbër  dhe e Kuqe.  

(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte 

te punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra 

ushqyese; kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e 

pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, 

ëmbëlsira dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për 

pjekurinë (fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh 

(ketchup); uthull, salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, 

bimë te thara; gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, 

peta, oriz, bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej 

drithërave, brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra 

ushqimore (zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne 

mjekësi, te cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, 

oriz, bukë.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29971 

(151)  21/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1074 

(591)  Ngjyre e Bardhë, e Verdhë  dhe e 

Kuqe.  

(540)   
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(732)  “Sole Kosova” Sh.p.k. Rr. Nëna 

Tereza, Zona Agroindustriale, Fushë 

Kosovë/Kosovë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues te kafes; miell dhe produkte 

te punuara nga drithërat, drithëra, mielli dhe produkte nga mielli integral; brumëra 

ushqyese; kafe, çaj, kakao dhe pije çokolate; kafe dhe kakao produkte për përpunimin e 

pijeve alkoolike dhe jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina; ëmbëlsira, 

ëmbëlsira dhe bombona, akullore; puding; mjaltë, shurupe sheqeri; tharëm buke, pluhur për 

pjekurinë (fryrje), nisheste për ushqim; krip; mustardë; majonezë, salcë domatesh 

(ketchup); uthull, salca (mëlmesa), lyrje – salcë për sallata; mëlmesa, ekstrakte mëlmesash, 

bimë te thara; gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen nga drithërat, brumëra ushqyese, 

peta, oriz, bukë, pjekurinë dhe/ose ëmbëlsira; ushqim I ngrirë I cili kryesisht përbëhet prej 

drithërave, brumërave ushqyese, petëve, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose ëmbëlsirat; gjëra 

ushqimore (zarzavate) dietave ushqyese, të cilat nuk janë të përshtatura për përdorim ne 

mjekësi, te cilat kryesisht përbehen nga produktet e drithërave, brumëra për ushqim, peta, 

oriz, bukë.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

 

 

 

(111)  29927 

(151)  14/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1075 

(732)  Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 47809 Krefeld, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 18   Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në 

veçanti çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rreth 

prej lëkure; maskë mbrojtëse (sigurie); rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për 

kafshët.   

20   Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaz për kafshët shtëpiake shtëpiake; rafte për ushqim; 

strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e kutive   

21   Kuti plastike për jashtëqitjen e maceve; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti 

transparente ne forme xhami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për 

kafshë; lugë pijesh; ushqyes për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët 

shtëpiake shtëpiake; banjot e zogjve.   

28   Lodra për kafshë shtëpiake.   

31   Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti plastike për jashtëqitjen për 

kafshët], në veçanti rëra e shpendëve; kuti për kafshët.   

35   Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larje për qenë, mbyllje, 

kafaz i mbyllur, perçe dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe 

qethjen e flokëve, bilbila për trajnimin e qenëve, aparate dhe instrumente veterinarë, 

batanije elektrike, aparate të filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të 

brendshëm, drita për akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për 

kafshë, lëkura kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], kuti për mbyllje, kafaz i mbyllur per 

zogjet, shkopinj dhe platforma per zogj, jo prej metali, instalime për shfaqje kafshësh 

(struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, në veçanti për ambiente të 

brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth ose plastikë, duke qenë 

pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, mbyllje, kafaze te 

mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpitë e kafshëve dhe 

instalimet e shfaqjes së kafshëve dhe aktiviteti material për kafshët e vendosura në të, 

shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, shporta 

mace, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për macet, 

dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 
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veçanti kafaze, kuti transparente ne forme xhami , kafaz i madh dhe kuti mbeturinash për 

kafshët shtëpiake, kafaze për kafshët shtëpiake, banjot e shpendëve tabaka për mbeturinat e 

maceve, furça dhëmbësh për kafshë, lodra për kafshët shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe 

stimulim të lëvizjes për kafshë, duke përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundëse, 

mjete peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti 

rëra e shpendëve, kuti për mbajtje kafshësh, në veçanti kuti macesh dhe kuti per jashteqitjen 

për kafshë të vogla, sanë, kashtë, bimë për akuariume shtëpie, ushqime kafshësh, lloje 

ushqyese per kafshët, produkte përtypëse për kafshët, përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet 

për kafshët, limonadat, pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, 

përgatitjet për prodhimin e pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendive dhe artikujve 

dekorativë, rafte, mobilje , mobilje, pajisje rafti, shina metalike, shirita skaneri, shina 

skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin dhe paraqitjen e mallrave, orë për regjistrimin e 

aktiviteteve fizike, sensorët dhe gjurmuesit për përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, 

monitorimin, përcjelljen e vendndodhjes dhe pajisjet për ndjekjen e qëllimit të caktuar, 

instrumentet dhe aparate për kafshë, instrumente për pozicionim global, aparate dhe 

instrumente për lundrim dhe navigim; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe 

biznesi për konceptet e franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, 

azhurnimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; mbajtja e garave dhe lojërave shpërblyese për qëllime reklamimi; 

informacion tregtar, dhe këshilla për konsumatorët [dyqan i këshillimit të konsumatorit]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët]. 

   

 

 

 

(111)  29758 

(151)  29/09/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1076 

(591)  Gjelber dhe kuqe 

(300)  30 2021 104 271  12/03/2021  DE 

(732)  Fressnapf Tiernahrungs GmbH 

Westpreußenstraße 32-38 

47809 Krefeld, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.   

5   Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 
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dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.   

6   Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake   

9   Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.   

18   Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.   

19   Zhavorr për akuariume.   

20   Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në 

shtëpi; rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e 

kutive.   

21   Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.   

28   Lodra për kafshët shtëpiake.   

31   Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.   

35   Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 
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jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].   

36   Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.   

38   Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i 

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.   

44   Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.   

45   Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.   

 

 

 

(111)  29760 

(151)  29/09/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1077 

(540)   
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(511) 3   Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.   

5   Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.   

6   Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake   

9   Gjurmues të aktiviteteve që vishen;sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve;pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët;instrumentet e pozicionimit global;aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes;bilbilave të qenve;aplikacione për celularë.   

18   Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.   

19   Zhavorr për akuariume   

20   Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në 

shtëpi; rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e 

kutive.   

21   Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 

gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.   

28   Lodra për kafshët shtëpiake.   

31   Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.   

35   Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 
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instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 

prokurimi i kontratave [për të tjerët].   

36   Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.   

38   Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i  

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 
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kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.   

44   Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.   

45   Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.   

 

 

 

(111)  29762 

(151)  29/09/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1078 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e kafshëve; përgatitje për kujdesin dentar për kafshët; 

shampo për kafshët shtëpiake [përgatitje për pastrim jo mjekësor]; përgatitjet sanitare për 

kafshët.   

5   Aditivë mjekësorë për ushqime shtazore; veshje, mjekësore; locione qensh; shtesa 

dietike, ushqime dietike për qëllime veterinare; dezinfektues për kafshë; shampo për kafshë 

insekticide; jakë antiparazitare për kafshë; përgatitjet veterinare dhe sanitare për kafshët 

shtëpiake.   

6   Kafaze metali për kafshët shtëpiake shtëpiake   

9   Gjurmues të aktiviteteve që vishen; sensorë dhe gjurmues për përcaktimin e pozicioneve 

të kafshëve; pajisjet e monitorimit, përcjelljes së vendndodhjes dhe përcjelljes së qëllimit, 

instrumenteve dhe aparateve për kafshët; instrumentet e pozicionimit global; aparate dhe 

instrumente të lundrimit dhe vendndodhjes; bilbilave të qenve; aplikacione për celularë.   

18   Jakë për kafshë; qese për ushqim për kafshë; transportues për kafshë [çanta], në veçanti 

çanta transporti për kafshë; rripa lëkure, në veçanti rripa bartës për kafshë; rrip prej lëkure; 

mbrojtese për fytyrë për kafshët; rrip për kafshët; pallto për kafshë; parzmore për kafshët.   

19   Zhavorr për akuariume.   

20   Jastëk për kafshë shtëpiake; kafaze te mëdha për kafshët shtëpiake që mbahen në 

shtëpi; rafte për ushqimin; strehim dhe shtretërit e kafshëve; bartës të kafshëve në formën e 

kutive.   

21   Kuti për jashtëqitje macesh; akuariume; furça për kafshë shtëpiake; kuti transparente 
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gjami; krehër për kafshë; furça dhëmbësh për kafshë; tasa për kafshë; lugë pijesh; ushqyes 

për kafshë të aktivizuara nga kafshët; kafaze për kafshët shtëpiake shtëpiake; banjot e 

zogjve.   

28   Lodra për kafshët shtëpiake.   

31    Ushqime për kafshët; sanë; kocka përtypëse; rërë [kuti për jashtëqitjen për kafshët], në 

veçanti rëra e shpendëve; jashtëqitjen e kafshëve.   

35   Menaxhimi i biznesit të pikave të shitjes së produkteve për kafshë; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me produktet e kujdesit për kafshët, lodrat për kafshët, pajisjet e 

kafshëve, përgatitjet e kujdesit dentar për kafshët, produktet kozmetike për kafshët, 

përgatitjet veterinare dhe të kujdesit shëndetësor për kafshët shtëpiake, aditivët mjekësorë 

për ushqimet e kafshëve, materiali për veshjet, locionet e qenve, larjet e qenve, mbyllje, 

perçe druri dhe platforma, shtëpi zogjsh, zinxhirë qensh, makina për prerjen dhe qethjen e 

flokëve, bilbila qensh, aparate dhe instrumente veterinarë, batanije elektrike, aparate të 

filtrimit të akuariumit të brendshëm, ngrohës të akuariumit të brendshëm, drita për 

akuariume të brendshme, materiale të shtypura, rripa jakë, veshje për kafshë, lëkura 

kafshësh, çanta hunde [çanta ushqimi], mbyllje, aviarie, perçe dhe platforma, jo prej metali, 

instalime për shfaqje kafshësh (struktura), shtëpi zogjsh, jo prej metali, gur ranor, zhavorr, 

në veçanti për ambiente të brendshme akuariume, mallra prej druri, tapë, kallam, xunkth 

ose plastikë, duke qenë pajisje dhe orendi për shtëpitë e kafshëve, duke përfshirë kafaze, 

mbyllje, kafaze te mbyllura per zogj, kuti transparente ne forme xhami, ahër, shtëpi për 

kafshë dhe instalime për shfaqjen e kafshëve dhe material aktiviteti për kafshët e vendosura 

në të, shtretër, kafaz i madh, jastëkë, kolltukë dhe kuti folezimi për kafshë, shporta qensh, 

shporta macesh, kuti transporti për kafshë, shtylla gërvishtëse për kafshë, në veçanti për 

macet, dollapët për akuariume të brendshme, pajisjet e kujdesit dhe pastrimit për kafshët, në 

veçanti krehrat për kafshët, furçat dhe sfungjerët e kafshëve, strehimet për kafshët, në 

veçanti kafaze, terrariume, lukuni dhe kuti mbeturinash për kafshët shtëpiake, kafaze për 

kafshët shtëpiake, banjot e zogjve, tabaka për pjellë macesh, furça dhëmbësh për kafshë, 

lodra për kafshë shtëpiake, ngjitje, stimulim dhe stimulim të lëvizjes për kafshë, duke 

përfshirë pasqyra, zile, doreza, shkallë dhe lëkundje, vegla peshkimi, ëmbëlsira, ëmbëlsira 

sheqeri, akuj të ngrënshëm, akullore, rërë, në veçanti rëra e shpendëve, produkte për 

jashtqitje kafshësh, në veçanti jashteqitje macesh dhe për kafshë të vogla; sanë, kashtë, 

bimë për akuariume të brendshme, ushqime kafshësh, lloje ushqyese për kafshë, produkte 

përtypëse për kafshë, duke përfshirë përtypjet e ngrënshme, pijet për kafshët, limonadat, 

pijet frutore dhe lëngjet e frutave, ujërat minerale dhe të gazuar, përgatitjet për prodhimin e 

pijeve joalkoolike, pije joalkoolike, orendi dhe artikuj dekorativë, rafte, mobilje, pajisje 

shtesë për raftet, shina metalike, shirita skaneri, shina skaneri, ekran, në veçanti për ofrimin 

dhe prezantimin e mallrave, gjurmues të aktivitetit të veshshëm, sensorë dhe gjurmues për 

përcaktimin e pozicioneve të kafshëve, pajisjet e monitorimit, gjurmimit të vendndodhjes 

dhe përcjelljes së qëllimit (vendëndodhjes) të caktuar , instrumenteve dhe aparateve për 

kafshët, instrumenteve të pozicionimit global, aparateve dhe instrumenteve të lundrimit dhe 

vendndodhjes; reklamimi; marketing; këshilla organizative dhe biznesi për konceptet e 

franshizës; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve; përpilimin, sistemimin, azhurnimin 

dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative; zhvillimi i garave dhe lojërave me çmime për qëllime reklamimi; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët]; 
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prokurimi i kontratave [për të tjerët].   

36   Sigurimet, në veçanti shërbimet e ndërmjetësimit të sigurimeve dhe shërbimet e 

këshillimit në lidhje me sigurimet.   

38   Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet kompjuterike; shërbime 

telekomunikuese; shërbime të komunikimit kompjuterik dhe aksesit në internet; sigurimi 

dhe marrja me qira e pajisjeve dhe pajisjeve telekomunikuese; transferimin dhe 

shpërndarjen e informacionit dhe të dhënave përmes rrjeteve kompjuterike dhe internetit; 

radio komunikime mobile; transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes 

terminaleve kompjuterikë dhe shërbimeve të mesazheve të menjëhershme; Shërbime të 

ndarjes së vendndodhjes në kohë reale GPS; sigurimi i qasjes në platforma dhe portale në 

rrjetet globale kompjuterike, në internet dhe në rrjetet pa tel; transmetimi elektronik i të 

dhënave, imazheve dhe zërit përmes terminaleve kompjuterikë dhe rrjeteve; sigurimi i 

aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes së përdoruesit në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; transmetimi i postës elektronike; sigurimi i 

qasjes në informacion në internet; sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shkëmbimi 

elektronik i mesazheve përmes linjave të bisedës, forume në internet dhe media sociale; 

kompjuter i ndihmuar në transmetimin e mesazheve dhe imazheve; marrja me qira e kohës 

së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; mesazhe 

në internet; marrja me qira e kohës së qasjes në faqet e internetit dhe bazat e të dhënave 

kompjuterike; sigurimi i qasjes në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet e Internetit; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë.   

44   Ruajtja e kafshëve; shërbime të kujdesit shëndetësor të kafshëve.   

45   Shërbime të birësimit të kafshëve; shërbimet e agjencisë së birësimit të kafshëve.   

 

 

 

(111)  29848 

(151)  05/10/2022 

(181)  22/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1081 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 

53,71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  MELNOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29975 

(151)  27/10/2022 

(181)  23/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1082 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way  

(540)  SIDECAR 
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 Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për shfaqjen e përmbajtjes në ekrane të shumëfishta 

kompjuterike.   

 

 

 

(111)  29893 

(151)  07/10/2022 

(181)  23/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1083 

(732)  SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD. 9/F, Building 

D4, International E City, 1001 Zhongshan 

Park Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, China, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri për hekurosje; makineri për pastrim kimik; lavatriçe [lavanderi]; makina 

shtrënguese për lavanderi; makineritë e ajrit të kompresuar; kompresorë për frigoriferë; 

pajisje vizatimi perde; të funksionuara në mënyrë elektrike; Makineritë e përzierjes; makina 

për përgatitjen e ushqimit; elektromekanike, shtrydhëse të lëngjeve; elektrik, pjatalarëse; 

mulli kafeje; përveç atyre që operohen me dorë, përzierës; elektrikë, për qëllime shtëpiake; 

makina kuzhine; elektrike, përpunuesit e ushqimit; elektrike, pastruesit e vakumit; makina 

dhe aparate për pastrim; elektrike, shtrydhës frutash; elektrik, për qëllime shtëpiake, makina 

për përgatitjen e pijeve; elektromekanike   

9   aparat për përpunimin e të dhënave; kompjutera; pajisje periferike kompjuterike, 

monitorë [pajisje kompjuterike]; kompjutera tablet; orë inteligjente (aparati për përpunimin 

e të dhënave); syze inteligjente (aparate për përpunimin e të dhënave); terminale interaktive 

me ekran me prekje; tabela elektronike interaktive; autoparlantë; zërues për altoparlantë, 

mikrofona; kambana elektrike të dyerve; brava; elektrike, alarme; borde elektronike të 

njoftimeve; aparate televizive; aparate regjistruese tingujsh; kompjuterë laptopë; telefona 

celularë; kamera; marrës audio dhe video; aparate për riprodhimin e zërit; aparate 

transmetuese të zërit; kufje realiteti virtual; kamera televizive; aplikacione të programeve 

kompjuterikë; të shkarkueshëm, programe kompjuterike; të shkarkueshme, kufje; aparate 

elektronike të mbikëqyrjes; kamera [fotografi]; aparate mësimore audiovizive   

11   enë gatimi; elektrike, aparate dhe instalime gatimi; aparate pjekjeje; ndezës gazi; 

autoklavë; elektrikë, për gatim, aparate kafeje; elektrike, kazan; elektrik, furrat me 

mikrovalë [aparati për gatim]; makineritë për prodhimin e bukës; enë për zierjen kafeje, 

elektrike, pjekësit e kafesë; frigoriferë; ngrirës; bodrumet e verës; elektrike, instalime të 
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kondicionimit të ajrit; aparate kondicionimi; aparate dhe makineri pastruese te ajrit; 

aparatet dhe instalimet e tharjes; kapuçë mbrojtës për kuzhina; dehudifikues për qëllime 

shtëpiake; ventilator elektrik për përdorim personal; makineritë e tharjes së rrobave; 

avullore pëlhure; aparati lagështues i ajrit; tharëse elektrike për flokë; flutur për  [ajër të 

kondicionuar]; lagështues për qëllime shtëpiake; aparate për ngrohje; instalimet e ngrohjes; 

ngrohës për banjë; aparate për tharjen e duarve për tualete; ngrohje për banjo, WC [dollapët 

e ujit], dërrasat e tualetit, guaca  tualeti; aparate për fytyrën me avull [sauna]; aparate për 

tymosje; jo për qëllime mjekësore, aparate hidromasazhi; burime pijesh; aparate dhe 

makina pastruese uji; dollap i sterilizuar; dollap sterilizues për qëllime shtëpiake; radiatorë, 

elektrikë   

 

 

 

(111)  29894 

(151)  07/10/2022 

(181)  23/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1084 

(732)  SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD. 9/F, Building 

D4, International E City, 1001 Zhongshan 

Park Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, China, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   makina për përgatitjen e ushqimit, elektromekanike; shtrylles të lëngjeve; elektrik; 

makina për hekurosje; makina për pastrimin e enëve;  makina kuzhine, elektrike; blender, 

elektrik per qellime  shtepiake( amvisni);  mullinj te kafës, tjerë nga ata te perdorimit me 

dorë;  makina për pastrimin  me tharje; makina per pastrim robash (lavanteri); makina për 

shtrylljen e robave;  motor elektrik për frigorifera; makina për kompresimin e ajrit; 

kompresorë për frigorifer;  makina dhe aparate per pastrim; elektrike; pastrues me vakum; 

pajisje për funkëcionimin e perdeve , operues  elektrik;    

9   aparate regjistruese tingulli; aparate për rprodukimin e tingullit; regjistrues 

kamere;media player; degjuese; mikrofona; kufje realiteti virtual;  transmetues tingulli; 

audio vizuele;  barazuesit (audio aparate);  procesor digjital te tingullit; kamera 

(fotografike); video projektor; aparate mesimi audio vizuele; aparate  dhe instrumente 

testimi; Induktorët ( elektrik); kamera pultesh; modem kabllor; robotët e mbikëqyrjes së 

sigurisë; vëzhgues të shfaqjes së videos ; aparate audio komanduese; amplifikatorë audio; 

akordues stereo; termometra, jo për qëllime mjekësore; higrometra; aparate për analizën e 

ajrit; njehsorët e energjisë elektrike; njehsorët e ujit; njehsorët e gazit;  detektorë; lazer, jo 

për qëllime mjekësore; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; aparate dhe 

instrumente optike;  pasqyra [optike]; kabllo, elektrike; tela, elektrike; Kabllo transmetuese 

e sinkronizimit të të dhënave; qipa [qarqe të integruara]; dioda që lëshojnë dritë [LED]; 

çelës, elektrike; bazat elektrike; priza elektrike; Kontaktor elektrik; furnizime të energjisë 

stabilizuese të tensionit; ekranet e videos;amplifikatorët; aparate telekomande; telekomandë 
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për qëllime shtëpiake; adaptorë elektrikë; sensorë; aparate dhe instalime për prodhimin e 

rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; instalime për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; 

këmbanat e dyerve elektrike; brava, elektrike; alarme; sinjalizues gishtërinjësh për dyer; 

brava dixhitale të dyerve; vrima vrojtimi [thjerrëza zmadhuese] për dyer; karikues baterie; 

kufje; ekranet me prekje; spektakle; bateri, elektrike; aparate për përpunimin e të dhënave; 

kompjutera; programe kompjuterike, të shkarkueshme; pajisje periferike kompjuterike; 

monitoron [pajisjen kompjuterike]; kompjutera tablet; hardueri kompjuterik; orë 

inteligjente (aparate për përpunimin e të dhënave); syze inteligjente (aparate për 

përpunimin e të dhënave); robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; tabela elektronike 

interactive; kompjutera që mbështjellen; serverat e rrjetit; stilolapsa elektronikë; byzylykë 

të koduar të identifikimit, magnetic; Ekranet e diodës së dritës (LED); terminalet 

interaktive të ekranit me prekje; aplikacione softuerësh smartphone, të shkarkueshëm; 

aplikacione softuerësh kompjuterikë, të shkarkueshëm; pajisje për njohjen e fytyrës; 

identifikuesit e gjurmëve të gishtave; Peshore të yndyrës trupore për përdorim shtëpiak; 

peshore banjo; Pllaka elektronike njoftimesh; shenja dixhitale; aparate telefonike; telefona 

video; telefonat mobil; instrumente navigimi; pajisjet e komunikimit në rrjet; routerët e 

rrjetit; aparate elektrike per nje ose dy komunikime; gjurmues të aktivitetit të veshshëm; 

qendrat e rrjetit kompjuterik; aparate televizive; altoparlantë; Altoparlantë rrethues; dollapë 

për altoparlantë; megafonët; miksera audio; Marrësit audio dhe video; aparate transmetuese 

të zërit; zmadhuese zëri për altoparlantë   

11   Enë gatimi, elektrike; aparate dhe instalime gatimi; aparate pjekjeje; ndezës gazi; 

autoklavë, elektrikë, për gatim; aparate kafeje, elektrike; kazan, elektrik; furrat me 

mikrovalë [aparati për gatim]; makineritë për prodhimin e bukës; ene per ngrohje kafeje, 

elektrike; pjekësit e kafesë; frigoriferë; ngrirje; bodrumet e verës, elektrike; instalime të 

kondicionimit të ajrit; aparate kondicionimi; aparate dhe makineri pastruese te ajrit; 

aparatet dhe instalimet e tharjes; kapuçë për kuzhina; dehudifikues për qëllime shtëpiake; 

ventilator elektrik për përdorim personal; makineritë e tharjes së rrobave; avullore pëlhure; 

aparati lagështues i ajrit; tharëse elektrike për flokë; ventilator [ajër të kondicionuar]; 

lagështues për qëllime shtëpiake; aparate për ngrohje; instalimet e ngrohjes; ngrohës për 

banjë; aparate për tharjen e duarve për tualete; Ngrohje per banjo; WC [dollapët e ujit]; 

uleset e tualetit; guaca tualeti; aparate për fytyrën me avull [sauna]; aparate për tymosje, jo 

për qëllime mjekësore; aparate hidromasazhi; burime pijesh;  aparate dhe makina pastruese 

uji; dollap i sterilizuar; sterilizuesit për qëllime shtëpiake; radiatorë, elektrikë; makina për 

prodhimin e qumështit të sojës, për qëllime shtëpiake   

 

 

 

(111)  29776 

(151)  29/09/2022 

(181)  23/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1085 

(732)  PIAGGIO & C. S.P.A. Viale Rinaldo 

Piaggio 25,56025 Pontedera, Pisa, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  VESPA 
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(511) 28   Lojëra dhe lodra të ndryshme përkatësisht, lojëra në tabelë, lojëra salloni, lodra 

udhëtimi, modelime të pajimeve  të lodrave niveluese, modele të automjeteve me shkallë, 

modele miniaturë të motoçikletave, automobila dhe automjete të tjera, blloqe ndërtimi, 

lojëra ndërtimi, kukulla, veshje kukullash, aksesor për kukulla, lodra prej pelushi, automjete 

lodrash, motoçikleta me madhësi të plotë dhe automjete kopje për qëllime argëtimi, pjesë 

figurash për formimin e një figure( jigsaw puzzles), njësi mbajtëse dore për të luajtur video 

lojëra përveç atyre të cilët janë  përshtatur me ekrane prekëse të jashtme ose monitor, lojëra 

portative me shfaqje të kristalit të lëngët, arkada makina  video lojërash, automjete lodrash 

të kontrolluara nga radioja, lodra të përbëra nga pistat  plastike   

 

 

 

(111)  29695 

(151)  26/09/2022 

(181)  23/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1086 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   
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(111)  30000 

(151)  04/11/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1087 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  Mirsad Çollaku Vila Park sh.p.k, 

Adresa, fshati Sreckë, Prizren, 20000, KS 

(740)  Fazli Brahaj-Avokat Rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  29919 

(151)  14/10/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1088 

(591)  bardh dhe zi 

(732)  Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse prej gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 
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(111)  29684 

(151)  23/09/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1089 

(300)  018398309  12/02/2021  EU 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ivy 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga gruri, 

qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi, pije bajame, pije me bazë soje, 

pije të shkruara, pije tërshëre, pije arre, pije me bazë kokosi; Produktet e qumështit, 

përkatësisht qumësht i pijshëm, qumështit të thartë, qumësht buter; Jogurt; Jogurt frutash; 

Jogurt i pijshëm; Jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; Pije joalkoolike të qumështit të 

përzier; Kephir [pije qumështi]; krem; djathë gjizë; Ëmbëlsira të djathit me fruta dhe 

barishte; Puding me qumësht; Gjalpë; Djathë dhe produkte djathi; Qumështi dhe pluhuri i 

hirrës janë ushqime për njerëzit, me dhe pa aditivë; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta 

buke; qumësht i tundur (shake); Hirrë; Të gjithë produktet e qumështit të sipërpërmendura 

gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, 

qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë vegane; Analoge të qumështit brenda 

kuptimit të Rregullores (EC) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e 

ushqimit (përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

plotësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji i origjinës, përveç qumësht); Frutat 

dhe perimet e përpunuara; supave dhe supave; produkte të gatshme të bazuara në perime 

dhe produkte të tjera me bazë bimore; Të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në 

formë vegane; ngjashëm kos, ngjashëm kos frutash, ngjashëm kos me çokollatë ose kakao 

të shtuar, Pije e zëvendësuesve të kosit; Zëvendësuesit me bazë bimore për produktet e 

qumështit; Përgatitjet e bazuara në bimët që zëvendësojnë produktet e qumështit; Produkte 

të lëngëta, të butë, ngjitës, shkumëzues ose gjelatinë të bazuara në bimë, duke qenë të 

ngjashme me produktet e qumështit.   

30   Cokollate; Kos i ngrire; Puding; Akuj të ngrënshëm; Pluhurat për prodhimin e 

akullores; Ëmbëlsirat me qëndrueshmëri të gjatë, dhe ëmbëlsirat, në veçanti ëmbëlsira dhe 

waffles të përgatitura; Pije me bazë kakao; Oriz me krem; Të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura, duke përfshirë bazën në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje, 

qumësht të gruri, qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi, pije orizi, pije bajame, 

pije soje, pije nga gruri, pije tërshërë, pije arre, pije kokosi ose përbërës të tjerë me bazë 

bimore, dhe duke përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; Të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura, duke përfshirë bazën në analoge të qumështit brenda kuptimit të 
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Rregullores (KE) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e ushqimit 

(përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet plotësisht 

ose pjesërisht nga proteina) , yndyrë ose vaj me origjinë përveç qumështit).   

 

 

 

(111)  29708 

(151)  26/09/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1090 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEREA YELLOW 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  29707 

(151)  26/09/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1091 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  TEREA BRONZE 
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(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  29706 

(151)  26/09/2022 

(181)  26/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1092 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEREA AMBER 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 
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për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  29685 

(151)  23/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1093 

(300)  30 2021 101 480  29/01/2021  DE 

(732)  Zott SE & Co. KG,  Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LIV 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht nga gruri, 

qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; pije orizi, pije bajame, pije me bazë soje, 

pije të shkruara, pije tërshëre, pije arre, pije me bazë kokosi; Produktet e qumështit, 

përkatësisht qumësht i pijshëm, qumështit të thartë, qumësht buter; Jogurt; Jogurt frutash; 

Jogurt i pijshëm; Jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; Pije joalkoolike të qumështit të 

përzier; Kephir [pije qumështi]; krem; djathë gjizë; Ëmbëlsira të djathit me fruta dhe 

barishte; Puding me qumësht; Gjalpë; Djathë dhe produkte djathi; Qumështi dhe pluhuri i 

hirrës janë ushqime për njerëzit, me dhe pa aditivë; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta 

buke; qumësht i tundur (shake); Hirrë; Të gjithë produktet e qumështit të sipërpërmendura 

gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, 

qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore duke 

përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë vegane; Analoge të qumështit brenda 

kuptimit të Rregullores (EC) Nr. 1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e 

ushqimit (përgatitjet në të cilat proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet 

plotësisht ose pjesërisht nga proteina, yndyra ose vaji i origjinës, përveç qumësht); Frutat 

dhe perimet e përpunuara; supave dhe supave; produkte të gatshme të bazuara në perime 

dhe produkte të tjera me bazë bimore; Të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në 

formë vegane; ngjashëm kos, ngjashëm kos frutash, ngjashëm kos me çokollatë ose kakao 

të shtuar, Pije e zëvendësuesve të kosit; Zëvendësuesit me bazë bimore për produktet e 

qumështit; Përgatitjet e bazuara në bimët që zëvendësojnë produktet e qumështit; Produkte 

të lëngëta, të butë, ngjitës, shkumëzues ose gjelatinë të bazuara në bimë, duke qenë të 

ngjashme me produktet e qumështit.   

30   Çokollate; Kos i ngrire; Puding; Akuj të ngrënshëm; Pluhurat për prodhimin e 

akullores; Pije me bazë kakao; Oriz me krem; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura, duke 

përfshirë bazën në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht 

tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi, pije orizi, pije bajame, pije soje, pije të shkruara, 

pije tërshërë, pije arre, pije kokosi ose përbërës të tjerë me bazë bimore, dhe duke përfshirë 
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të gjitha mallrat e lartpërmendura në formë vegane; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura, 

duke përfshirë bazën në analoge të qumështit brenda kuptimit të Rregullores (KE) Nr. 

1333/2008, Shtojca II.D 01.8, në lidhje me aditivët e ushqimit (përgatitjet në të cilat 

proteina e qumështit ose yndyra e qumështit zëvendësohet plotësisht ose pjesërisht nga 

proteina) , yndyrë ose vaj me origjinë përveç qumështit).   

32   Pije joalkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Pije perimesh dhe lëngje perimesh; 

Lëngjet e bimëve; Shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane.   

 

 

 

(111)  29735 

(151)  28/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1094 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Amarhyton 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29724 

(151)  27/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1095 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Bisor 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29570 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1096 

(540)  Bravylol 
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(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29571 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1097 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Co-Telsart 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29569 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1098 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Rossta 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29567 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(540)  Metformin TCH 
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(210)  KS/M/ 2021/1099 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29568 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1100 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Diab MR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29566 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1101 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Pizona 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  29565 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1102 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Aroba 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29564 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1103 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Morivid 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  29563 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1104 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Ceftriaxon Tchaikapharma 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  29562 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1105 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Bilamcar 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29561 

(151)  16/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1106 

(732)  Tchaikapharma High Quality 

Medicines One G. M. Dimitrov Blvd. 1172 

Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Tamayra 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike dhe përgatitje dietike; Preparate dhe artikuj higjienik; Preparate dhe 

artikuj dentarë; Preparate dhe artikuj për kontrollin e kafshëve dëmtuese; Preparate dhe 

artikuj mjekësorë dhe veterinarë; Preparate diagnostike; Organet dhe indet e gjalla për 

qëllime kirurgjikale; Veshje, mbulesa dhe aplikatorë mjekësorë; Farmaceutikë dhe ilaçe 

natyrore; Preparate antipiretike; Shtesa dietike për kafshët; Shtesa dietike albumine; Shtesa 

ushqimore anti-oksiduese; Shtesa dietike alginate; Çaj astmatik; Vitamina për kafshë; 

Shtesa vitaminash për kafshë; Ushqim dietik i përshtatur për përdorim veterinar; Shtesa 

dietike minerale për kafshët; Substancat dietike të adaptuara për përdorim veterinar; 

Antiserume për qëllime diagnostikuese; Preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor 

dhe veterinar; Media (shtresë mbajtesë/ikunbatore) për kulturat bakteriologjike; Reagentë 

veterinar diagnostikues; Shtesa vitaminash për përdorim në dializën renale.   

35   Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit; Shërbime reklamimi, 

marketingu dhe promovuese; Ndihma për biznesin, administrimi dhe shërbimet 

administrative; Shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit të konsumatorit; 

Përpunimi administrativ i të dhënave; Shërbime klerike (të klerkut); Shërbime këshillimi 

dhe konsulencë biznesi; Marrja me qira e makinave të zyrës; Shërbimet e menaxhimit dhe 

rekrutimit të burimeve njerëzore; Shërbime të përkohshme të personelit; Shërbime të 

agjencisë së personelit në lidhje me industrinë elektronike; Agjencia per trupën e teatrit; 
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Ndihma për menaxhimin e personelit; Shërbime këshilluese biznesi për të përcaktuar 

strukturat e pagave dhe gradave sipas vlerësimit të punës; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe 

medias për reklamim; Demonstrimet e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes/paraqitjes së 

produkteve; Shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues; Shërbime të 

shfaqjeve/panaireve tregtare dhe ekspozitave; Shërbime të marrëdhënieve me publikun; 

Konsulencë për marrëdhënie me publikun; Ndihma për menaxhim për ndërmarrjet tregtare 

në lidhje me marrëdhëniet me publikun; Studime për marrëdhëniet me publikun; Shërbime 

të lobimit tregtar.   

 

 

 

(111)  29833 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1107 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  KORJAYA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29832 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1108 

(300)  4745165  18/03/2021  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  AMZEVNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29831 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1109 

(300)  4745297  18/03/2021  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

(540)  AMZEZMA 
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PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29830 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1110 

(300)  4745158  18/03/2021  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  AMYFORZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29829 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1111 

(300)  4745152  18/03/2021  FR 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie,  75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  AMTRUMEERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  29828 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1113 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

(540)  FLEXPRESS PROTECT 
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Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri, dhe industrinë e ndërtimit; rrëshira artificiale të 

papërpunuara, plastikë të papërpunuar; ngjitëse që përdoren në industri.   

2   Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues; 

mordantë; suva; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për 

piktorë, dekorues, printerë dhe artistë.   

17   Gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe 

të përfshira në klasën 17; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; 

paketim, ndalim dhe izolim të materialeve; tuba fleksibël, jo prej metali; suva izoluese.   

19   Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të 

transportueshme, suva, suva çimentoje (kundër zjarrit).   

 

 

 

(111)  29826 

(151)  30/09/2022 

(181)  27/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1114 

(591)  E kaltër, e zezë, e hirtë dhe e bardhë 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri, dhe industrinë e ndërtimit; rrëshira artificiale të 

papërpunuara, plastikë të papërpunuar; ngjitëse që përdoren në industri.   

2   Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues; 

mordantë; suva; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për 

piktorë, dekorues, printerë dhe artistë   

17   Gome, gutta-perka, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe 

të përfshira në klasën 17; plastika në formë të ekstruduar për përdorim në prodhim; 

paketim, ndalim dhe izolim të materialeve; tuba fleksibël, jo prej metali; suva izoluese   

19   Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të 

transportueshme, suva, suva çimentoje (kundër zjarrit)”.   
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(111)  29644 

(151)  22/09/2022 

(181)  28/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1116 

(591)  Ngjyre e Gjelbër, e Kaltër  dhe e 

Kuqe.  

(732)  “LUFRA” Sh.p.k Fshati Bishqethem, 

Lagjia "Rruga e Kishes", Autostrada 

Lushnje-Fier, Republika e Shqipërisë, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht i pjekur i fermentuar; Qumësht; Pije qumështi, pije me bazë qumështi; 

Ferment qumështi për qëllime gatimi; Produkte qumështi; Hirrë; Krem i rrahur; Kos; 

Gjalpë; Krem gjalpi; Djathë; Krem (produkte bulmeti).   

30   Pije çokollate me qumësht; Pije kakao me qumësht; Pije kafeje me qumësht; Kos i 

ngrirë (ëmbëlsira të ngrira).    

 

 

 

(111)  29977 

(151)  27/10/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1118 

(591)  Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër, e hirtë, e bardhë dhe e zezë. 

(732)  ALKALOID AD Skopje blvd. 

Aleksandar Makedonski 12,1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale për fëmijë; preparate vitaminash për fëmijë; shtesa ushqimore të përbëra nga 

aminoacide; preparate vitamine dhe minerale; preparate dietike për fëmijë; preparate 

probiotike për përdorim mjekësor; shtesa dietike në formë pluhuri.    
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(111)  29976 

(151)  27/10/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1119 

(591)  Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

kaltër, e hirtë, e bardhë dhe e zezë. 

(732)  ALKALOID AD Skopje blvd. 

Aleksandar Makedonski 12,1000 Skopje, 

Republic of North Macedonia, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore dietike; shtesa dietike të 

përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa ushqimore me vitamina 

dhe minerale për fëmijë; preparate vitaminash për fëmijë; shtesa ushqimore të përbëra nga 

aminoacide; preparate vitamine dhe minerale; preparate dietike për fëmijë; multivitamina; 

shurupe për qëllime farmaceutike.   

 

 

 

(111)  30046 

(151)  08/12/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1120 

(732)  ALKALOID AD Skopje blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi Erta, 

ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 

 
 

(540)   FEROZOMAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa dietike të përbëra nga vitamina; shtesa minerale dietike për njerëzit; shtesa 

ushqimore me vitamina dhe minerale; preparate vitaminash; preparate minerale dhe 

vitamine; multivitamina; shtesa dietike në formë pluhuri; shtesa dietike të përbëra kryesisht 

nga hekuri; shtesa nutricionale të përbëra kryesisht nga hekuri.    
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(111)  29900 

(151)  07/10/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1121 

(591)  e kuqe 

(300)  11057/2021  14/07/2021  CH 

(732)  Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 1-1, Doshomachi, 4-Chome, 

Chuo-Ku, Osaka,  540-8645, JP 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbime arsimore dhe trajnuese në fushën e farmaceutikës, ndërgjegjësimit për 

sëmundjet dhe trajtimeve mjekësore; organizim dhe zhvillim i konferencave, punëtorive 

dhe seminareve në fushën e farmaceutikës, ndërgjegjësimit për sëmundjet dhe trajtimeve 

mjekësore; organizim dhe zhvillim i punëtorive për organizimin e pacientëve në fushën e 

farmaceutikës, ndërgjegjësimin ndaj sëmundjeve dhe trajtimeve mjekësore.   

44   Sigurimi i trajtimit farmaceutik dhe ndërgjegjësimit për sëmundjet, informacionet dhe 

materialet për trajtimin dhe menaxhimin për të përmirësuar kuptueshmërinë nga ofruesit e 

kujdesit shëndetësor, pacientët, kujdestarët dhe publikut të gjerë në lidhje me ilaçet dhe 

trajtimet mjekësore të disponueshme.   

 

 

 

(111)  29855 

(151)  05/10/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1122 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)  P&G PROFESSIONAL  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, ferkimi dhe gërryese; sapunë; preparate për larjen e enëve, peceta për 

pastrim; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; detergjentë për lavanderi; lëngje për 

lavanderi; preparate për njomjen e rrobave; substanca për përdorim në lavanderi; agjentë 

për shpëlarje për lavanderi; vajra esenciale si aroma për përdorim në lavanderi; përgatitje 

aromatizuese për përdorim lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte për shpëlarje dhe 

përgatitje për zbutje; zbutës të rrobave; potpuri; temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë 

me aromë për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatike; 

vajra esenciale;   

5   sapun antibakterial; sapun për dezinfektim; dezinfektues kimik për tualete; dezinfektues 
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për qëllime higjienike; shampon per duar antibakterial; preparate për lavanderi për 

shkatërrimin e parazitëve; biocide, fungicide; herbicide; germicidet; preparate për 

shkatërrimin e viruseve; sapunë dhe detergjente dezinfektuese; dezinfektues për përdorim 

shtëpiak; dezinfektues për përdorim shtëpiak; dezinfektues për lavanderi; dezinfektues për 

shpëlarje; detergjentë germicidal;   

 

 

 

(111)  29856 

(151)  05/10/2022 

(181)  29/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1123 

(591)  Kalter, Bardhe 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza,Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, ferkimi dhe gërryese; sapunë; preparate për larjen e enëve, peceta për 

pastrim; aditivë për lavanderi; preparate për lavanderi; detergjentë për lavanderi; lëngje për 

lavanderi; preparate për njomjen e rrobave; substanca për përdorim në lavanderi; agjentë 

për shpëlarje për lavanderi; vajra esenciale si aroma për përdorim në lavanderi; përgatitje 

aromatizuese për përdorim lavanderi; sapunë dhe xhel; produkte për shpëlarje dhe 

përgatitje për zbutje; zbutës të rrobave; potpuri; temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë 

me aromë për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatike; 

vajra esenciale;   

5   sapun antibakterial; sapun për dezinfektim; dezinfektues kimik për tualete; dezinfektues 

për qëllime higjienike; shampon per duar antibakterial; preparate për lavanderi për 

shkatërrimin e parazitëve; biocide, fungicide; herbicide; germicidet; preparate për 

shkatërrimin e viruseve; sapunë dhe detergjente dezinfektuese; dezinfektues për përdorim 

shtëpiak; dezinfektues për përdorim shtëpiak; dezinfektues për lavanderi; dezinfektues për 

shpëlarje; detergjentë germicidal;   

 

 

 

(111)  29872 

(151)  06/10/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1124 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  MAKPROGRES DOO St. Vojdan 

Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, MK 

(540)   
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira, bazë për torta, muffins, Vol-au-vents (ëmbëlsira nga brumi i ardhur 

me mbushje me krem), ëmbëlsira me çokollatë, bare tortash, biskota.   

 

 

 

(111)  29687 

(151)  23/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1125 

(591)  Kaltër, bardhë dhe hiri  

(732)  T.C. İSTANBUL AYDIN 

ÜNİVERSİTESİ İnönü Cad. No:38 Beşyol 

Küçükçekmece İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukim dhe trajnim; Organizim dhe mbajtje konferencash; kongrese dhe 

seminare; aktivitete sportive dhe kulturore; argëtuese; publikimi dhe editimi i materialeve 

të shtypura; përfshirë revistat, librat, gazetat; përvec teksteve publicitare; shërbimeve të 

publikimit elektronik; prodhimin e filmimit të filmave; radio dhe programeve televizive; 

shërbimeve raportuese të lajmeve; shërbimeve raportuese fotografike; Fotografi; Përkthime   

 

 

 

(111)  29686 

(151)  23/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(540)  TOREM 
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(210)  KS/M/ 2021/1126 

(732)  Menarini International Operations 

Luxembourg S.A.  1, Avenue de la Gare 

Luxembourg L-1611- Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerzor.   

 

 

 

(111)  29896 

(151)  07/10/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1127 

(300)  018400525  17/02/2021  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Speakerbuddy 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; Pajisjet audio / vizuale dhe fotografike; 

Përmbajtje mediatike; Pajisjet për ruajtjen e të dhënave dhe mjetet për ruajtjen e të 

dhënave; Pajisjet audio dhe marrësit e radios; Pjesë dhe pajisje për aparate audio; disqe që 

përmbajnë regjistrime muzikore; Regjistrime muzikore zanore; Dollapë për altoparlantë; 

Shiritat e zërit.   

28   Lojëra, lodra dhe gjësende për lojëra.   

 

 

 

(111)  29699 

(151)  26/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1128 

(732)  Hemofarm A.D farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" kodra e 

Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

(540)  MIOCYSTINN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 
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në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29698 

(151)  26/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1129 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOLPIRINN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  29697 

(151)  26/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1130 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  D-MANOZINN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   

 

 

 

(111)  29771 

(151)  29/09/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1131 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  SIENNA 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1361 

 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  29993 

(151)  04/11/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1132 

(732)  LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil , CH 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; pastrues të lëkurës; Parfumeri, 

vajra esenciale; Grim; Sapunët jo mjekues: Preparate dhe trajtime të flokëve pa mjekim; 

Deodorantët dhe anti-djersitësit për përdorim personal; Preparate për mbrojtjen nga dielli.   

21   Vegla kozmetike; Enë tualeti; Kuti e tualetit; Krehër dhe sfungjerë; Furça, përveç 

furçave të bojës; Brusha makeup-i; Lugë kozmetike; Spatula kozmetike; Parfum sperkates.   

44   Shërbimet e salloneve të bukurisë; Shërbime të trajtimit të bukurisë; Shërbime të 

trajtimit të fytyrës; Shërbimet e konsulencës në lidhje me kujdesin e lëkurës dhe bukurinë; 

Kujdes për shëndetin dhe bukurinë; Manikyr; Sigurimi i informacionit përmes internetit për 
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zgjedhjen dhe aplikimin e preparateve kozmetike dhe produkteve të bukurisë.   

 

 

 

(111)  29994 

(151)  04/11/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1133 

(732)  LABORATOIRES LA PRAIRIE SA  

Industriestrasse 8, 8604 Volketswil , CH 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë jo mjekësore dhe preparate higjienike; pastrues të lëkurës; Parfumeri, 

vajra esenciale; Grim; Sapunët jo mjekues: Preparate dhe trajtime të flokëve pa mjekim; 

Deodorantët dhe anti-djersitësit për përdorim personal; Preparate për mbrojtjen nga dielli.   

21   Vegla kozmetike; Enë tualeti; Kuti e tualetit; Krehër dhe sfungjerë; Furça, përveç 

furçave të bojës; Brusha makeup-i; Lugë kozmetike; Spatula kozmetike; Parfum sperkates.   

44   Shërbimet e salloneve të bukurisë; Shërbime të trajtimit të bukurisë; Shërbime të 

trajtimit të fytyrës; Shërbimet e konsulencës në lidhje me kujdesin e lëkurës dhe bukurinë; 

Kujdes për shëndetin dhe bukurinë; Manikyr; Sigurimi i informacionit përmes internetit për 

zgjedhjen dhe aplikimin e preparateve kozmetike dhe produkteve të bukurisë.   

 

 

 

(111)  29857 

(151)  05/10/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1134 

(732)  P & C S.P.A. Via Antonio De 

Francisco 135/1,10136, Settimo Torinese, IT 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)  PIACERI DEL PALATO 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; Ekstrakte kafeje; Përzierje kafeje; Kafe artificiale; Kapsula kafeje; 

Ekstraktet e kafesë për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çokollata    

35   Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë; 

Menaxhimi i biznesit i faqeve të internetit për shitjen e kapsulave të kafesë në internet.,   

42   Shërbimet e kafenesë.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1363 

 

 

(111)  29858 

(151)  05/10/2022 

(181)  30/07/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1135 

(732)  P & C S.P.A. Via Antonio De 

Francisco 135/1,10136, Settimo Torinese, IT 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, 20000 Prizren 

 
 

(540)   PAGLIERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; Ekstrakte kafeje; Përzierje kafeje; Kafe artificiale; Kapsula kafeje; 

Ekstraktet e kafesë për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çokollata    

35   Shërbime me pakicë në lidhje me kafenë; Shërbime me shumicë në lidhje me kafenë;    

42   Shërbimet e kafenesë; Shërbimet e kafenesë.   

 

 

 

(111)  29859 

(151)  05/10/2022 

(181)  02/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1136 

(732)  The procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 

45202., US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Përgatitjet enzimatike për përdorim në industrinë e detergjenteve.   

3   Preparate zbardhuese; preparate pastrimi; vajra esenciale; zbutes të rrobave për përdorim 

ne lavanderi ; zbardhues rrobash; preparate per lavanderi; vajra për qëllime pastrimi; sapun; 

pastrues të njollave   

 

 

 

(111)  29696 

(151)  26/09/2022 

(181)  03/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1144 

(732)  Philip Morris Products S.A  Quai 

(540)  TURQUOISE 
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Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" kodra e 

Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo per cigare elektronike dhe paisjet elektronike 

per pirjen e duhanit: duhan, i perpunuar ose i paperpunuar: produkte te duhanit, perfshire 

cigare puro, cigare, cigarllosa( duhan i mbeshtjellur ne gjethe duhan pa filtra), duhan per 

mbeshtjellje ne cigare, duhan per çibukm (llulle), duhan per pertypje, duhan per nuhatje, 

kretek (cigare te bera me perzirje te duhanit) : snus (produkt i duhanit per vendosje nen 

buze): zevendesuesit e duhanit (qe nuk eshte per perdorim ne medicine): artikuj te 

duhanpiresve perfshire leter te cigareve dhe tubave te cigareve filtrat te cigarevet, kutite te 

duahnit, kellef per cigare dhe taketuke per duhanpires, gypa, aparat xhepi per mbeshtjellje 

te cigares dhe çakmak per duhanpires: shkrepse : shkopinje duhan,produktet e duhanit per 

qellim te ngrohjes, paisje elektronike dhe pjeset e tyre per ngrohjen e cigares ose duhanit 

per qellim te lirimit te nikotines- permbajtjes aerosol per inhalacion : sulucionet se 

nikotines se lengshme per perdorim ne cigaren elektronike : paisje elektronike duhanpirese: 

cigare elektronike : cigare elektronike si zevendesues i cigares tradicionale: paisje 

elektronike per inalimin e nikotines me permbajtje aerosol: paisje avulluese per duhanpires 

me perdorim me ane te gojes, produktet e duhanit dhe zevendesuesit e duhanit: artikujt 

duhani per cigare elektronike: pjese dhe fiting per produktet e mesiperme te perfshira ne 

klasen 34: paisje per shuarjen e cigareve te ndezura dhe cigareve puro te ndezura si dhe 

shkopinjeve te duhanit te ndezur; kutia elektronike per mbushjen e cigareve.    

 

 

 

(111)  29714 

(151)  27/09/2022 

(181)  03/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1146 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ARMZOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike 

 

   

 

 

 

(111)  29983 

(151)  27/10/2022 

(181)  03/08/2031 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2021/1147 

(591)  Portokalli , e bardhë 

(732)  CRAFTER d.o.o. Beograd  Južni 

Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.   

37   Qiradhënie e aleteve dhe makinave.   

40   Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave   

42   Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove   

 

 

 

(111)  29984 

(151)  27/10/2022 

(181)  03/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1148 

(732)  CRAFTER d.o.o. Beograd Južni 

Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CRAFTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.   

37   Qiradhënie e aleteve dhe makinave.   
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40   Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave   

42   Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove   

 

 

 

(111)  29985 

(151)  27/10/2022 

(181)  03/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1149 

(732)  CRAFTER d.o.o. Beograd Južni 

Bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Hajde da radimo zajedno 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi; menaxhimi i biznesit; drejtim  biznesi; pune zyrash; shitja me pakicë 

e aleteve, pajisje dhe bulonave, materialeve elektrike, ndriçime, ndriçimet e Vitit të Ri, 

dekor, ngjyra dhe llake, mbulesa dyshemeje dhe muri, pajisje për banjo dhe mobile, pajisje 

kuzhine dhe mobile kuzhine, mobile, materiale ndërtimi, pajisje për ngrohje dhe 

klimatizimë , pajisjet e automjeteve, pajisjet e sigurisë në punë, pajisjet e logjistikës, 

bimëve dhe pajisjet për kopshte, pajisjet e udhëtimit, pajisjet për kamping, pajisjet, veshje 

dhe ushqimet për kafshët shtëpiake, pajisje sportive dhe rekuizita sportive, pajisje për 

fëmijë, pajisje ujësjellësi dhe kanalizimi, teknik e bardh e mençur (smart), teknik e bardhë, 

aparate të vogla shtëpiake.   

37   Qiradhënie e aleteve dhe makinave.   

40   Aletet e shënjimit dhe gdhendjes; Dizajn i personalizuar i dyerve; prerja e pllakave prej 

materialeve nga byku i drurit; tonifikimi i ngjyrave   

42   Dizajnimi dhe planifikimi 3D i kuzhinave dhe banjove   

 

 

 

(111)  30049 

(151)  08/12/2022 

(181)  03/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1150 

(732)  NEBIH MAQASTENA Rr.”Xhafer 

Maqastena”, fshati Dumosh-Podujevë, KS, 

KS 

(740)  Agron Curri Rr. Sylejman Vokshi 

nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  Bro 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   
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32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  29996 

(151)  04/11/2022 

(181)  04/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1152 

(591)  E kaltër, e verdhë, e gjelbër, e kuqe 

(732)  HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. Količevo 

65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për nxirje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.   

2   Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër korozionit; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 

ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.   

4   Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik.   

5   Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 
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preparate antiparazitare.   

16   Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për 

artistë; instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale.   

17   Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 

njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.   

19   Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.   

 

 

 

(111)  29997 

(151)  04/11/2022 

(181)  04/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1153 

(591)  E kaltër, e verdhë, e gjelbër, e kuqe 

(732)  HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. Količevo 

65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për rrezitje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.   

2   Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër ndryshkut; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 
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ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.   

4   Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik.   

5   Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 

preparate antiparazitare.   

16   Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për 

artistë; instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale.   

17   Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 

njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.   

19   Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.   

 

 

 

(111)  29995 

(151)  04/11/2022 

(181)  04/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1154 

(732)  HELIOS Tovarna barv, lakov in 

umetnih smol Količevo, d.o.o. Količevo 

65,1230 Domžale, Slovenia, SI 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   KANSAI HELIOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të përdorura në industri, veçanërisht kimikate të përdorura në 

prodhimin e ngjyrave, kimikate industriale, aldehide, preparate anti-statike (përveç për 

qëllime te amvisërisë), preparate bakteriologjike (përveç për qëllime mjekësore dhe 

veterinare); reaktant kimik (përveç për qëllime mjekësore dhe veterinare); ruajtës betoni, 

përveç ngjyrave dhe vajrave; kimikate që parandalojnë kondensimin; preparate për 

yndyrosje për përdorim në proceset e prodhimit; dekolorues për proceset industriale; 

emulsifikues; preparate për mbrojtje nga zjarri; ruajtës të përdorur në muraturë, përveç 

ngjyrave dhe vajrave; kimikate që ngjyrosin smalt; kripëra për ngjyrosjen e metaleve; 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1370 

 

rrëshira artificiale, të papërpunuara; plastikë, e papërpunuara; substanca për nxirje; ngjitës 

për qëllime industriale, tretës për llaqe.   

2   Ngjyra; ngjyra, përfshirë ngjyrat e drurit, ngjyrat baktericid, ngjyrat kundër zjarrit, 

ngjyrat për qeramikë; ngjyrat alumini, ngjyrë për shtypje dhe ngjyra (bojra) për shtypje; 

mveshjet e lyerjes d.m.th. mveshje, substanca zbardhuese, ngjyra dhe substanca lidhëse për 

ngjyrat; ngjyra për lyerje; llaqe, duke përfshirë llaqe në bazë të llakut dhe llaqeve të lyerjes; 

preparate kundër ndryshkut, veçanërisht ruajtës kundër korozionit; ruajtës për metal, 

minium, plumb të kuq, plumb të bardhë, nënveshje dhe veshje për shasinë e automjeteve; 

mastikë, ngjyrë primare; hollues për ngjyra dhe llaqe; trashese për ngjyra dhe llaqe; 

aglutinantë për bojëra; mordantë; smalt; fiksues për ngjyrat e ujit; ngjyrues për lëkurë; 

ruajtës të drurit, duke përfshirë veshjet e drurit dhe ngjyrat e drurit; metale në formë petë 

dhe pluhuri për piktorë, dekorues, printera dhe artistë, ngjyrues.   

4   Vajrat industriale, yndyrat dhe dyllët; lubrifikantë; grafit lubrifikues, vajra dhe yndyrna; 

ruajtës të lëkurës (vajra dhe yndyrna); yndyrat për çizmet; vajra për ruajtjen e muraturës; 

vajra për lëshimin e punës në formë (ndërtim); vajra për ngjyra; dylli, parafine, oleine, 

shpirit i metiluar; eter nafte; lëndë djegëse, përfshirë lëndët djegëse minerale, mazut, 

benzinë, naftë dhe mazut; naftë (e papërpunuar ose e rafinuar); preparate për heqjen e 

pluhurit; aditivë jo-kimikë në karburantin motorik.   

5   Dezinfektues, përfshirë ato për qëllime higjienike; preparate që shkatërrojnë parazitë, 

veçanërisht insekticide, herbicide, pesticide, biocide, helme, përfshirë helmet bakteriale; 

preparate antiparazitare.   

16   Ngjitës dhe shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; akuarele, paleta për 

artistë; instrumente shkrimi, lëngje korrigjuese (pajisje zyre); botime të shtypura, manuale   

17   Rrëshira artificiale (gjysmë të përpunuara), rrëshira akrilike (gjysmë të përpunuara); 

gome (të papërpunuara të tjera gjysmë të përpunuara); vula dhe unaza prej gome; plastika 

gjysmë të përpunuara; fibra plastike, jo për përdorim në tekstile; shirita ngjitës dhe kaseta 

(të ndryshme nga shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore); pëlhura izoluese, vaji izolues, 

njgyra izoluese, llak izolues, shirit dhe rrip izolues, substanca për izolimin e ndërtesave 

kundër lagështirës; materiale filtruesë (shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastikë); 

tuba fleksibël, jo prej metali.   

19   Materialet e veshjes së rrugës; fletë dhe shirita për shënimin e rrugës nga materiali 

sintetik; shenja jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali; panele sinjalizuese jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; veshje (materiale ndërtimi); veshje muri për 

ndërtim, jo prej metali; tapë; suva; bitumen; veshje bituminoze; guri artificial.   

 

 

 

(111)  29973 

(151)  27/10/2022 

(181)  05/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1155 

(591)  e bardhe, e zeze 

(732)  GSS Pazarlama ve Dis Ticaret A.S.  

Kisikli Mah. Hamal Sok. No: 4 Haskaya 

Koru Konaklari B-Konagi, 34692 – Uskudar 

– Istanbul - Turkey, TR 

(540)   
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(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Preparate 

pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe gërryese; Sapunë; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra flokësh; pastë dhëmbësh   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënies; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetikë të të dhënave, disqe 

regjistrues; Disqe kompakte, DVD dhe media të tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat 

për aparate me monedhë; Arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjuterë; Softuer kompjuterik; Aparate për shuarjen e zjarrit; syze dielli   

14   Metalet e çmuara dhe lidhjet dhe mallrat e tyre në metale të çmuara ose të veshura me 

to, që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; Instrumente horologjike 

dhe kronometrike; Orë dore   

18   Çanta dore, Çanta dore për femra, çanta dhe kuleta, Çanta dore të modës.   

 

 

 

(111)  29559 

(151)  16/09/2022 

(181)  05/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1156 

(591)  e bardhe; e  zezë 

(732)  J&B LIMITED 3rd floor, yam raj 

,Building,   Market Square, P.O. Box 3175, 

Road TOWN, TORTOLA, British Virgin 

Islands, VG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepse, cigare, kuti (cigareje)   

 

 

 

(111)  29560 

(151)  16/09/2022 

(181)  05/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1157 

(732)  Neurimmune Holding AG Wagistrasse 

18, 8952 Schlieren, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  Neurimmune 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor, sëmundjeve 

infektive, neoplazmave, sëmundjeve të sistemit imunitar, sëmundjeve endokrine dhe 

metabolike, sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, sëmundjeve të syve; preparate 

veterinare për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor, sëmundjeve infektive, 

neoplazmave, sëmundjeve të sistemit imunitar, sëmundjeve endokrine, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve të sistemit të qarkullimit të gjakut, sëmundjeve të syve; preparate 

farmaceutike për përdorim imunoterapeutik, agjentë farmaceutikë për eliminimin e 

tumoreve, preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve neurodegjenerative, preparate 

farmaceutike, përkatësisht imunogjene; preparate farmaceutike, përkatësisht, antitrupa të 

përdorur për testimin e sëmundjes; vaksina; preparate diagnostike për përdorim mjekësor 

në formën e epitopeve për zbulimin e anomalive të proteinave; preparate farmaceutike, 

gjegjësisht, peptide sintetike të përdorura për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve 

psikiatrike, infeksioneve; preparate higjienike për përdorim mjekësor; biocidet; preparate 

diagnostikuese për përdorim mjekësor ose veterinar; peshqir/peceta për qëllime higjienike; 

ushqime dietike për përdorim mjekësor; pije dietike për përdorim mjekësor; preparate 

biologjike për përdorim mjekësor në formën e antitrupave proteinikë të drejtuar kundër 

epitopeve specifike të proteinave për përdorim në trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve kardiovaskulare, kancerit, sëmundjeve 

psikiatrike, infeksioneve, sëmundjeve imunologjike, sëmundjeve inflamatore, sëmundjeve 

të frymëmarrjes, sëmundjeve psikologjike; preparate anti-bakteriale, përkatësisht, substanca 

antibakteriale për përdorim mjekësor, preparate farmaceutike anti-bakteriale, preparate bio-

farmaceutike për trajtimin e kancerit; shtesa dietike proteinash.   

 

 

 

(111)  29809 

(151)  30/09/2022 

(181)  05/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1158 

(732)  Landgenossenschaft Ennstal – 

ENNSTAL MILCH KG Bahnhofstrasse 

182,8950 Stainach-Pürgg, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  LANDESSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; djathë; vajra dhe yndyrna ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të bëra 

nga drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira, akulloret; mjaltë, gjellë; maja, pluhur pjekje; kripë, 
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mustardë; uthull, salca (erëza); erëza, akull për freskim   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  29810 

(151)  30/09/2022 

(181)  05/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1159 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-

ken, Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina 

 
 

(540)  BZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobilat dhe pjesët strukturale të tyre.   

 

 

 

(111)  29864 

(151)  05/10/2022 

(181)  06/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1160 

(732)  Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves, 

EBBC,Building E, 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA&D" 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  Cake o`clock 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  29972 

(151)  27/10/2022 

(181)  06/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1161 

(591)  E gjelbërt e errët,  e gjelbërt e lehtë, 

ngjyrë  ari, e bardhë 

(732)  COSTA D'ORO S.p.A. Via Crispino 

Merini, 1 06049 SPOLETO (PG), ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 

(540)   
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(511) 29   “Vajra dhe yndyrna të ngrënshme”.   

30   Kripë; erëza; erëza; barishte të konservuara; uthull; salca; erëza.   

 

 

 

(111)  29897 

(151)  07/10/2022 

(181)  06/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1162 

(732)  Mylan Inc 1000 Mylan Boulevard, 

Canonsburg, PA, 15317, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë; preparate farmaceutike dhe mjekësore; fitofarmaceutikë; kura 

natyrale; Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, 

gastrointestinale, neurologjike, respiratore, psikiatrike, alergjike, dermatologjike, 

pulmonare, metabolike, muskulare, mosfunksionim ereksioni, kushtet infektive dhe 

inflamatore, kancer, diabet, sklerozë të shumëfishtë dhe/ose çrregullime oftalmologjike dhe 

okulare; kontraceptivë oral; kontraceptivë; kanabis për qëllime mjekësore; kozmetikë me 

ilaçe; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të 

përshtatura për përdorim mjekësor; shtesa dietike dhe preparate për qeniet njerëzore; shtesa 

ushqimore për qëllime dietike; shtesa ushqyese; suplemente ushqimore minerale; preparate 

minerale; preparate multiminerale; preparate vitaminash; preparate multivitamine; 

preparate që përmbajnë minerale, vitamina, lëndë ushqyese, aminoacide dhe/ose barëra për 

qëllime mjekësore; preparate që përmbajnë lëndë ushqyese dhe/ose aminoacide si shtesa 

ushqimore; suva, materiale për fashim.   

 

 

 

(111)  29628 

(151)  22/09/2022 

(181)  06/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1163 

(591)  PANTONE 295C, 

(732)  NEOSANTÉ HEALTH SOLUTIONS, 

S.A. RUA DR. ANTÓNIO DIAS 

PINHEIRO, 370 P-2750-294 CASCAIS, PT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe për qëllime njerëzore; preparate dhe substanca farmaceutike; preparate 
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farmaceutike dhe substanca për përdorim në fushën e anestezisë; preparate farmaceutike 

dhe substanca me veti anti-inflamatore; shiringa të mbushura për qëllime mjekësore (që 

përmbajnë ilaçe farmaceutike).   

10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore dhe 

veterinare; shiringa hipodermike; shiringa hipodermike të hedhshme (një-përdorimshe) për 

përdorim mjekësor; shiringa hipodermike për përdorim në administrimin e substancave të 

injektueshme; shiringa hipodermike për injeksione për qëllime mjekësore; shiringa për 

qëllime mjekësore; shiringa për qëllime mjekësore dhe për injeksione.   

 

 

 

(111)  29980 

(151)  27/10/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1166 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  SAAME TOOLS (SHAANXI) 

IMPORT & EXPORT CO., LTD. ROOM 

11701, SAAME BUILDING, 99 

CHANGLEZHONG ROAD,XINCHENG 

DISTRICT, XIAN, SHAANXI (POSTAL 

CODE: 710032), CN 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Tehe sharrash (pjesë makinash); turielë elektrike me dorë; kokat e shpimit (pjesët 

e makinave); furça (pjesë makinash); tehe (pjesë makinash); mjete (pjesë makinash); gurë 

bluarës (pjesë makinash); thika (pjesë makinash); mjete të dorës, të ndryshme nga ato të 

operuara me dorë; gërshërë, elektrike.   

8   Instrumente gërryes (instrumente dore); çelësa (vegla dore); çekiçë (vegla dore); sharra 

(vegla dore); pincë; dalta (vegla dore); limat (vegla dore); mjete prerëse (vegla dore); vegla 

dore, të operuara me dorë; kaçavida, jo elektrike. 

    

 

 

(111)  29873 

(151)  06/10/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1167 

(591)   E Kaltër, e verdhë, e bardhë 

(732)  Cervecería Modelo de México, S. de 

R.L. de C.V. Cerrada Palomas Num. Ext. 22 

Num. Int. Piso 6, Reforma Social, Miguel 

Hidalgo,Mexico City CP 11650, MX 

(740)  Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA” 

(540)   
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 Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; birrat pa alkool 

   

 

 

 

(111)  29638 

(151)  22/09/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1168 

(732)  Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for 

Trading & Contracting Al Furuisia Street, Al 

Marwah, Riyadh, Saudi Arabia, SA 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Oriz   

 

 

 

(111)  29773 

(151)  29/09/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1169 

(300)  35779  28/03/2021  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

(540)   
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CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke për duhanpirës, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje 

cigaresh, çakmak për duhanpirës; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për 

qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike 

për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me 

përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani 

për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; 

pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të 

duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  29715 

(151)  27/09/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1170 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac, Beogradski put 

bb, 26300 Vršac, , RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SERAPINN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim 

në mjekësi, shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz.   
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(111)  30006 

(151)  29/11/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1171 

(732)  DHF COMPANY SH.P.K. Rr. UÇK 

nr.100, Pejë, KS 

(740)  Egzon Dinaj Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  30048 

(151)  08/12/2022 

(181)  10/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1172 

(591)  E zezë, e bardhë dhe e kuqe. 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, promet i 

uslugi  LUKSOR TRADE  DOOEL export-

import Skopje,Bul. Jane Sandanski 35-2/13, 

Skopje, MK 

(740)  "Pepeljugoski Consulting" L.L.C. 

Agron Curri Rr. Isa Kastrati, kompleksi Erta, 

ndertesa A3 nr. 2/4, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shitja me shumicë dhe pakicë e syzeve.   

44   Shërbimet optike.   

 

 

 

(111)  29884 

(151)  07/10/2022 

(181)  16/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1192 

(732)  VAP Licensing s.r.o.  Václavské nám. 

841/3 11000 Prague, CZ, CZ 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)  VAPIANO 
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 29   Mish; peshk; fruta, të përpunuara; shpendë; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thata dhe të gatuara; në trajtë gelli; reçel, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyrna të ngrënshme; supa; lojë, të gjitha 

mallrat e lartpërmendura edhe si ushqime të gatshme për të ngrënë.   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë (substancë e bardhë për përgatitjen e pudingut; 

sago (niseshte nga sfera sfungjerore); zëvendësues i kafesë; miell dhe preparate drithërash; 

pica, petë dhe makarona; bukë; akullt e ngrënshëm; mjaltë; shurup i Artë; mustardë; uthull; 

salcat; erëza; erëza; ëmbëltore, ëmbëlsira sheqeri; ushqim i ngopur; pâtés en croûte; tarts; 

sanduiçe; ëmbëlsira; cokollate; sherbetet; pasta; të gjitha mallrat e lartpërmendura edhe si 

ushqime të gatshme për t’u ngrënë.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

35   Konsulencë, reklamë dhe mbështetje për menaxhimin e biznesit në fushën e drejtimit 

dhe menaxhimit të restoranteve të ekskluzivitetit; porositja e pijeve dhe ushqimit përmes 

internetit.   

43   Sigurimi i pijeve, ushqimit dhe akomodimit të përkohshëm për mysafirët; restorante, 

restorante vetë-shërbimi, bare dhe salla pritjeje; përgatitja e ushqimit dhe pijeve; restorante 

me shpërndarje në shtëpi; shërbimet e marrjes me ushqim, domethënë përgatitja e 

ushqimeve të porositura për ngrirje; shërbimi i festës, përkatësisht sigurimi i ushqimeve dhe 

pijeve në një ngjarje jashtë lokaleve   

45   Licencimi i të drejtave të pronësisë industriale, veçanërisht në fushën e furnizimit me 

sistem të cilësisë së lartë; lëshimin e licencave për konceptet e ekskluzivitetit, veçanërisht 

në fushën e ushqimit me sistem të cilësisë së lartë.   

 

 

 

(111)  30003 

(151)  21/11/2022 

(181)  17/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1195 

(591)   

E kuqe:   R234, G58, B79; 

E bardhë:  R255, G255; B 255; 

E zezë:   R65, G65, B64 

(732)  Valon Asani dua AG 

Leutschenbachstrasse 95, 8050 Cyrih, 

Zvicër, CH 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 
 

 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1380 

 

 

(511) 9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.   

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe technologic dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (sherbet ligjore).   

 

 

 

(111)  30018 

(151)  07/12/2022 

(181)  19/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1214 

(591)  E gjelbërt, e kuqe, e bardhë 

(732)  Edoni Group sh.p.k Rruga Van Gog, 

Magjistralja Prishtinë – Lipjan, 14000 

Lipjan, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë 

që përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve 

dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë 

rroje; komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); 

komplet manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); 

mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues 
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thonjsh (elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; 

makinë rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe 

rroje; makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të 

përdorshme me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; 

mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak 

të harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen 

me duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; 

sharra (vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;    

11   Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 
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prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;    

21   Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 
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Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 
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artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 
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ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   
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(111)  30019 

(151)  07/12/2022 

(181)  19/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1215 

(591)  E Zezë, e Bardhë 

(732)  Edoni Group sh.p.k Rruga Van Gog, 

Magjistralja Prishtinë – Lipjan, 14000 

Lipjan, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)  7 EDONI 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë 

që përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve 

dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë 

rroje; komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); 

komplet manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); 

mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues 

thonjsh (elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; 

makinë rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe 

rroje; makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të 

përdorshme me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; 

mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak 

të harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen 

me duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; 

sharra (vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;    

11   Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 
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ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;    

21   Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 
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argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 
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për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 
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reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 
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lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   

 

 

 

(111)  30020 

(151)  07/12/2022 

(181)  19/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1216 

(591)  E zezë, e verdhë, e bardhë 

(732)  Edoni Group sh.p.k Rruga Van Gog, 

Magjistralja Prishtinë – Lipjan, 14000 

Lipjan, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë kartrixhes për printera kompjuterikë; toner kartrixhes (të 

mbushur) për printera; pajisje faksi dhe fotokopje; substance boje; shkëlqyes (substanca 

boje; llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës për pije; substanca lidhëse për ushqime; 

letra për t’u vendosur në vezët e e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 

llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;    

7   Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 

punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 
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hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë me dorë; makineri për brumë; aparate elektrike për saldim; rrahësa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm; makineri 

për prerjen e bukës; grirës mishi; rrahës elektrikë; makineri për heqjen e lëkurës; zgara për 

perime; makineri për vendosjen e etiketave; aparat për përgatitjen e pijeve të gazuara; 

makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për tekstile; 

makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash; fshesë korenti dhe aksesorë për fshesa me 

korent; në vecanti qeskat e fshesës me korent; makineri larëse; makinë tharëse rrobash; 

makineri dhe aparate për lustrim; makineri për hekurosje; makineri qepëse; pedal për 

makineri qepëse; larës me presion të lartë; makinë kositëse bari; sharra (makineri); kazane 

për plehrat; makineri dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve; mobilje me susta dhe 

veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz); vegla për makineritë 

elektrike; në mënyrë të veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 

makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; makineri (aparate) ngritëse; 

makineri elektrike për lustrim; jo për qëllime shtëpiake; lustrues këpucësh elektrikë; 

gërshërë elektrike për krasitje; presa (makineri) elektrike; makineri bluarëse; makineri 

prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; makineri salduese elektrike; 

makineri grirëse; instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; paisje ajrosëse për akuariume; 

aparate për funksionimin e ashensorave; inkubatorë për vezë;   

8   Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 

(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

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; 
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prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;    

11   Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 
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mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;    

21   Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 
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Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 
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kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 
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ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   

 

 

 

(111)  30021 

(151)  07/12/2022 

(181)  19/08/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1217 

(591)  E Zezë, e Bardhë, E Verdhë, e Zezë 

(732)  Edoni Group sh.p.k Rruga Van Gog, 

Magjistralja Prishtinë – Lipjan, 14000 

Lipjan, Kosovë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)  PEAK BUILD 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra; Bojëra; Substanca për bojë; llak; Konservues për përdorim kundër 

korrozionit; kalbjes dhe përkeqësimit të drurit; ngjyrues; tretës për substanca boje ngjyrues 

për likerë; substanca lidhëse për këpucët; substanca boje kundër zjarrit; lëndë riparuese; 

sintetikë (resin) natyral të papërpunuar; metale në formë flete dhe pluhuri për piktorët; 

dekoruesit; printuesit dhe artistët; graso kundër gërryerjes; pasta printerash (Ngjyrë); 

Ngjyrë printimi; toner; Ngjyrë kartrixhes për printera kompjuterikë; toner kartrixhes (të 

mbushur) për printera; pajisje faksi dhe fotokopje; substance boje; shkëlqyes (substanca 

boje; llak); veshje druri (substanca boje); ngjyrosës për pije; substanca lidhëse për ushqime; 

letra për t’u vendosur në vezët e e Pashkëve; nën veshje për shasitë e mjeteve; tretës për 
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llak; substancë e miksuar me ujë dhe ngjitës për dekorim;    

7   Makineri për përpunim e metalit; drurit; plastikës; makineri tekstili; makineri për 

industrinë bujqësore makineri për industrinë e pijeve; makineri për industritë kimike; 

makineri mineral-punuese; makineri për ndërtim; makineri paketuese dhe vegla makinerish; 

motora (me përjashtim të automjeteve tokësore); pjesë për lidhje me transmetim (me 

përjashtim të automjeteve tokësore); instrumenta bujqësore të ndryshme nga ato që 

punohen me dorë; makineri vending automatike; paisje kuzhine dhe elektro-shtëpiake; 

pastrues me avull; paisje kuzhine elektrike universale; mikser elektrikë për qëllime 

shtëpiake; thika elektrike; paisje kuzhine elektrike për prerje; hapje;  grirje; shtrydhje; 

hapës elektrik I kanaqeve; shtrydhës elektrikë frutash për shfrytëzim shtëpiak; bluarës 

kafeje (tjerë nga ata që punojnë me dorë); mulli (për bluarje) për qëllime shtëpiake; tjerë 

nga ata që punojnë me dorë; makineri për brumë; aparate elektrike për saldim; rrahësa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri për prodhimin e brumrave të ngrënshëm; makineri 

për prerjen e bukës; grirës mishi; rrahës elektrikë; makineri për heqjen e lëkurës; zgara për 

perime; makineri për vendosjen e etiketave; aparat për përgatitjen e pijeve të gazuara; 

makineri dhe aparate elektrike për lustrim me dyllë; presa rrotulluese me avull për tekstile; 

makineri shtrydhëse për lavanderi; larës pjatash; fshesë korenti dhe aksesorë për fshesa me 

korent; në vecanti qeskat e fshesës me korent; makineri larëse; makinë tharëse rrobash; 

makineri dhe aparate për lustrim; makineri për hekurosje; makineri qepëse; pedal për 

makineri qepëse; larës me presion të lartë; makinë kositëse bari; sharra (makineri); kazane 

për plehrat; makineri dhe aparate për larjen me shampo të tapeteve; mobilje me susta dhe 

veshje me tapet; sharra elektrike; hekura saldimi (që punojnë me gaz); vegla për makineritë 

elektrike; në mënyrë të veçantë makineri shpimi; makinë shpimi me valë; kaçavida; pjesë 

makinerish për përpunim metalesh; druri dhe plastike; sharra zinxhirë; aparate elektrikë për 

ngjitje me zamkë; aparate (makineri) për ngjitje me shirit; makineri qepëse; dinamo; aparat 

spërkatës për bojë; makineri për fryrje; gjeneratorë elektrikë; makineri (aparate) ngritëse; 

makineri elektrike për lustrim; jo për qëllime shtëpiake; lustrues këpucësh elektrikë; 

gërshërë elektrike për krasitje; presa (makineri) elektrike; makineri bluarëse; makineri 

prerëse për qëllime industrial; makineri për hapjen e vrimave; makineri salduese elektrike; 

makineri grirëse; instrumenta bujqësorë dhe të kopshtarisë; paisje ajrosëse për akuariume; 

aparate për funksionimin e ashensorave; inkubatorë për vezë;   

8   Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë që 

përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve dhe 

automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë rroje; 

komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); komplet 

manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë/jo 

elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; mjete të 

përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; makinë 

rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe rroje; 

makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme 

me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; mjete dhe 

automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak të 

harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen me 

duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; sharra 
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(vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;    

11   Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 

spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 
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dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;    

21   Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 
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peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 

lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 
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fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 

tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 
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me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 

zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   
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(511) 8   Pajisje manuale të cilat mund të operohen me dorë; pajisje që operohen me dorë 

që përdoren në hortikulturë, bujqësi dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; aparateve 

dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi; makinë 

rroje; komplet ngrënieje; pjata argjendi; aplikime për depilim (elektrikë/ joelektrikë); 

komplet manikyresh (elektrikë /jo elektrikë); limë (vegla); shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë/jo elektrikë); qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë); 

mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë; jo elektrikë); shtrirës flokësh; lëmues 

thonjsh (elektrikë/jo elektrikë); prerës thonjsh (elektrikë/joelektrikë); komplet pedikyri; 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (të cilat janë nën klasën 8); pinca; ondulues qerpikësh; 

makinë rroje (elektrike/joelektrike); çanta për makina rroje; çanta për mjete rrojeje; brisqe 

rroje; makina rroje; mjete për prerje me dorë; grrirjeje; shtypjeje ose hapjeje; vegla të 

përdorshme me duar për bujqësi; hortikulturë dhe pemëtari; për ndërtimin e makinerive; 

mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të vegjël); biçak 

të harkëzuar; vegla për kopshte (të operueshme me duar); gërshërë kopshtarie që operohen 

me duar; hendekhapës (vegla dore); çekiça (vegla dore); hapëse vere (vegla dore); pinca; 

sharra (vegla dore); kuadër për sharra dore; leva; mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete 

metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte); prerës; vegla prerjeje; kaçavida; lëmues 

mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); mjete për përdorim me duar për 

dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata; kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje; 

krasitëse pemësh; krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja shpimi (vegël dore); hapëse 

vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika; hapëse kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të 

vogla; çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të imët (vegël dore); prerës 

perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues; vaporizatorë; shiringa për sprucimet 

kundër insekteve; thikë gjuetie; shata (vegël dore); instrumenta për validimin e biletave; 

prerës djathi në fleta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); makina prerje të drurit; vegla 

çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit 

në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e 

bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse 

që operohen me duar; prerëse picash (jo elektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për 

teh; mjete gdhendjeje (vegla dore); instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete 

për grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; 

morsa; morseta për marangozë dhe vozagji; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; 

lopata; kazma; punto (vegla dore); tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; 

mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë 

elektrikë; prerës ngjitësesh;    

11   Aparate për ngrohje; Aparate për ndriçim; gjenerues avulli; gatimi; ftohës; tharje; 

ventilimi; tharrës ajri; rubineta anti-spërkatje; aparate për filtrimin e ujit; Aparate furnizimi 

me ujë për shfrytëzime sanitare; aparate kondicionimi të ajrit; aparate aromatizuese të ajrit; 

aparate dhe makina që pastrojnë ajrin; ngrohës akuariumi; llamba uji; skara; pajisje dhe 

instalime për banjo; ngrohës për banjo; ngrohës shtrati; aparate për ftohje lëngjesh; drita 

biçiklete; batanije elektrike për ngrohje; bojlerë; përkatësisht për ngrohje dhe bojlerë uji; 

tostera; tapete me ngrohje elektrike; ndriçues tavani; llambadarë; drita elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve; drita akuariumi; llamba; filtra kafeje elektrikë; makina kafeje; zierës kafeje; 

pjekës kafeje; kontejnerë frigoriferikë; soba; aparate dhe instalime gatimi; enë gatimi 

elektrike; instalime ftohëse për lëngje dhe ujë; instalime ajrimi për duhanin; jastëk ngrohje 

(vata); rregullues rryme (ngrohës); friteza elektrike të thella; aparate dezinfektues; bombola 
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spërkatëse dezinfektuese për tualete; aparate distilimi; tharrëse flokësh; filtra për ujë të 

pijshëm; aparate tharjeje për tagji dhe foragjere; llamba elektrike; fenerë Kinezë; freskuese 

(ajër-kondicionues); freskuese elektrike; ngrohës (elektrikë) për shishe të ushqyeri; 

instalime për ujë me presion; burime dekorative; ngrirës; pjekës frutash; ndezës gazi; pllaka 

metalike për pjekje ushqimi; aparate pjekjeje; aparate tharrës dore për pastrim dhomash; 

pajisje për dush me ajër të nxehtë; furra me ajër të nxehtë; pjata ngrohëse; shishe për ujë të 

nxehtë; numra ndriçues për shtëpi; kuti akulli; makina dhe aparate akulli; kazanë elektrikë; 

prozhektorë; llamba të mbuluara; llamba oxhaqesh; llamba qelqi; llamba glob; llamba 

reflektore; abazhurë; llamba; mbajtëse abazhuri; fenerë për ndriçim; tharëse elektrike 

lavanderie; poça; ndriçuesa; furra me mikrovalë; instalime ftohjeje për qumështin; mikser 

rubinetash për tubacionet e ujit; pjata-ngrohës; projektorë të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; 

tenxhere elektrike për gatim me presion; enë uji me presion; radiatorë elektrikë; kabina 

frigoriferike; dhoma frigoriferike; pjekës; aparate pjekjeje (enë gatimi); pajisje për pjekje; 

pajisje për pjekje në hell; grila; shkëmbinj lave të ngurtë për përdorim në grilat e 

barbekjusë; llamba sigurie; kabina dushi; dushe; lavamanë për larje me dorë; priza për 

dritat elektrike; kolektorë diellorë (për ngrohje); tualete; ulëse për tualet; kapakë tualeti; 

tualete portative; urinuese; hekura elektrikë për pjekje; tiganë ngrohës; lavamanë; ngrohës 

uji; aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; sterilizues uji; pastrues elektrikë të ajrit; 

pajisje anti-verbuese për autoveturat (pajisje dritash); pajisje anti-shkëlqyese për automjetet 

(pajisje dritash); llamba me hark; autoklava (soba elektrike me presion); tuba banjoje; 

pajisje mbrojtëse të projektuara për instalime ndriçimi; shpërndarës drite; ndezës me fërkim 

për ndezjen e gazit; drita për mjetet motorike; drita për automjete; soba; soba (aparate 

ngrohëse); gatuese orizi; aspiratorë për kuzhinat; perde dushi; instalime dushi; aparate për 

rrezitje; makineri për bërjen e bukës; bukë-thekëse; batanije elektrike; jo për qëllime 

mjekësore; aparate për ushqimet organike dehidratuese; pajisje shkrirëse; ngrohëse; 

kondicionerë; aparate për shkrirjen e dritareve për automjete; reflektorë për automjete; 

fenerë për automjete; priza për dritat elektrike; filtra (pjesë instalimesh shtëpiake ose 

industriale); ngohëse këmbësh (elektrike ose jo-elektrike); flakëdhënës gazi; bojlerë gazi; 

llamba me gaz; aparate për përpunimin e gazit; aparate me avull për fytyrën (sauna); llamba 

për ndriçim; ngrohës uji; elementë ngrohës; kupa radiatori; radiatorë ngrohës; pajisje 

elektrike për të bërë kos; vende për të bërë zjarr në shtëpi; lagështues për radiatorët e 

ngrohjes qëndrore; freskuese elektrike për përdorim personal; instalime sauna për banjë; 

rezistenca për ngrohje; aparate dhe instalime për zbutje uji; aparate vorbull-krijuese; djegës 

parfumi; pllaka ngrohëse për pjekje petullash;    

21   Enë dhe paisje të ndryshme shtëpiake ose kuzhine; Qelqe të papërpunuar ose gjysëm të 

përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi; porcelani dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tët tjera; Mbulesa akuarioumi; Kosha plehrash; Tiganë; 

Mbajtëse buke; kanistra buke; shtëpiake; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse hekuri; Furça 

tualeti; Pjata për gjalp; Tenxhere të nxehta; jo të ngrohura në mënyrë elektrike; Mbyllëse 

për kapakë tenxhereje; Aparatura për heqje të erës së keqe për përdorim personal; Kupa për 

vezë; Kova; Pajisje për largim makjazhi; Aparatura për heqje pluhuri (jo elektrike); 

Makineri shpërndarëse aerosoli; jo për qëllime mjeksore; Furça për vetulla; Banjo të fëmijë; 

të mbartshme; Pajisje ngrohëse për shishet e ushqimit; jo-elektrike; Kupa; Pajisje për ujitje; 

Fshesa; Mbajtëse për lule dhe bimë [rregullim lulesh]; Shiringa për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Kuti të luleve; Vazo lulesh; Coha për ujitje lulesh; Furça për kruajtje; Krëhëra dhe 

sfungjerë; Furça (me përjashtim të atyre për lyerje); Materiale për bërje furçash; Artikuj për 
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qëllime pastrimi; Lesh çeliku; Poçe qelqi [damixhanë]; Furça elektrike; përjashtuar pjesët e 

makinerive; Krëhëra elektrikë; Shkopinj për të ngrënë; Gracka për minj; Mbrojtëse 

shisheje; Kulesa për qëllime shtëpiake; Pagure; Shishe; Hapëse shisheje; Pallaska për të 

vrarë miza; Kallëpë për kuba akulli; Pajisje për skuqje; jo-elektrike; Shtrypëse frutash (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Govatë për ushqim kafshësh; Furça rroje; Mbajtëse për 

furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Rende (pajisje shtëpiake); Rrahësa (jo 

elekrike); Lugë për përzierje (pajisje kuzhine); Trazues për koktej; Shpërndarësa kripe; 

Shpatulla (pajisje kuzhine); Mbushje gërruese për qëllime të kuzhinës; Rrahëse vezësh (jo 

elektrike); për qëllime shtëpiake; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autokllava (Enë gatimi 

me presion), jo elektrike; Lugë për tiganisje; për përdorim në kuzhinë; Lugë për të veshur 

këpucët; Furça për këpucë; Pajisje për lushtrim me dyll; jo-elektrike; për këpucë; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Pjata; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Pjata për sapunë; Pajisje për shpërndarje sapuni; Sita (pajisje shtëpiake); Rrathë 

për peshqirë; Kullesa (pajisje shtëpiake); Kumbarà; Qese të zbukuruara të pastiçierit (qese 

për pasta); Furça për larje pjatash; Lesh çeliku për pastrim; Shufra dhe unaza për të var 

peshqirët; Coha për heqje pluhuri (lecka); Fshirëse pluhurash prej puplash; Hekur i 

këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (pajisje zgjatuese); Govata ushqimi për kafshë 

shoqëruese; Tabaka për qëllime shtëpiake; Takëme për tavolinë; të ndryshme nga thika; 

pirunj dhe lugë; Kuti çaji; Ibrikë çaji; Kullesa çaji; Rrahësa tapeti; që nuk janë makineri; 

Mbajtëse letre higjenike; Shpërndarës automatik letre higjenike; Vazo; Kuti ftohje jo 

elektrike të mbartshëm; Kafazë për kafshë shoqëruese; Hinka; Enë për pije; Kallama për të 

pirë; Korita ushqimi; Mbulesa të dërrasave të hekurosjes; të formëzuara; Vazo; Govata për 

larje të zogjve në kafaz; Kafazë për zogj; Unaza ku qëndrojnë zogjtë; Forma vaferi; jo-

elektrike; Kapëse rrobash; Varëse për tharje për rrobat e lara; Varëse rrobash; për tharje; 

Pjata tryeze një përdorimëshe; Furça dhëmbësh; Furça dhëmbësh elektrike;  për qëllime 

dentare; Kruesë dhëmbësh; Mbajtëse për kruese dhëmbësh; Përzierës kuzhine; jo-elektrikë; 

Ҫajnik për kafe; jo-elektrikë; Mulli kafeje; që punon me dorë; Mashtrapa; Krëhëra; Krëhëra 

me dhëmbë të mëdha për flok; Këllëfë për krëhër; Kavanozë për ëmbëlsira; Fikëse qirinjsh; 

Rrath për qirinj; Tezga për veshje; Tenxhere gatimi; Pajisje gatimi; jo-elektrike; Kosha për 

përdorim shtëpiak; Turjela tapash; Vegla kozmetike; Forma për kek [kallëpë]; Enë kuzhine; 

Pajisje kuzhine; Sete tenxheresh për gatim; Pajisje për ftohje ushqimi; që përmbajnë lëngje 

për shkëmbim nxehtësie; për qëllime shtëpiake; Shishe frigoriferike; Ҫanta izotermike; 

Doreza për kopshtari; Enë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë; Bidonë për ujitje; Tasa 

qelqi; Skara [pajisje gatimi]; Pompa lavamanësh për pastrim të kanaleve të bllokuar; 

Mbajtëse picetash; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë 

gërryes për kruajtje të lëkurës; Pajisje elektrike për joshje dhe vrasje të insekteve; Gracka 

për insekte; Enë të izoluara me nxehtësi; Shishe termosi; Enë të izoluara me të nxehtë për 

perime; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Filtra për kafe; jo-elektrikë; Mbajtëse 

qirinjsh; Tundësa; Përzierësa; jo-elektrikë; për qëllime shtëpiake; Fshirëse pluhruash për 

mobilje; Shtupa për dysheme; Mullinj për qëllime shtëpiake; që vihen në punë me dorë; 

Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Makineri për makarona 

që vihen në punë me dorë; Kupa prej letre ose plastike; Kuti për shpërndarje të peshqirëve 

prej letre; Kosha për letra; Pllakëza prej letre; Spërkatësë parfumi; Aparatura për shkëlqim 

me dyll (jo elektrike); Mulli piperi, që vihen në punë me dorë; Poçe për piper; Kosha për 

piknik të pajisur, duke përfshirë dhe pjata; Prerës ëmbëlsirash [biskota]; Aparatura dhe 

makineri për lustrim; për qëllime shtëpiake (jo elektrike); Doreza për lustrim; Lëkurë që 
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lustron; Materiale lustrimi për shkëlqim (përjashtuar përgatitjet); letrën dhe gurët; Kuti për 

të futur ushqimin e drekës; Kuti pudre; Pufe pudre; Instrumenta për pastrim; që vihen në 

punë me dorë; Shtupa për kruajtje; Lecka për pastrim; Shtupa për pastrim; Impjante ujitje;    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; shërbime të tregtisë me pakicë; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë me porosi postare; administrim biznesi; funksione zyre; tregtisë me shumicë dhe 

tregtisë online nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e ushqimit; 

ushqimit gjysëm – lluksi; pijeve alkoolike; pijeve jo alkoolike; prodhimeve të duhanit; 

artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; artikujve farmaceutikë; kozmetikëve; 

artikujve të dyqaneve të parfumeve; ilaҫeve; të mallrave të sektorit të shëndetit; artikujve 

sanitarë; preparateve për larje; preparateve për pastrim e shkëlqim; artikujve shtëpiakë; 

enëve të kuzhinës; qelqeve; mallrave qeramikë; mallrave prej porcelani; artikujve plastikë; 

artikuj të tregut (Ti marosh vetë); artikuj (Ti marosh vet); artikujve prej metali; artikujve 

prej letre; kinkalerive; materialeve të shtypura; artikujve për zyrë; artikujve për hobi; 

artikujve zbukurues; artikujve sezonalë; artikujve për pushime; artikujve për festa; 

zbukurimeve tematike; artikujve shkollorë; kamerave; artikujve fotografikë; aksesorëve 

fotografikë; argjendarive; orëve të dorës dhe të murit; instrumentave muzikorë; mallrave 

për bërjen e ҫantave; mallrave të takëmeve të kuajve; mobileve; mallrave mobiluese; 

mallrave zbukuruese; veshjeve; këpucëve; ҫantave të shpinës; aksesorëve; mjeteve të 

shikimit; ҫadrave; ҫadrave të diellit; mallrave tekstile; tekstileve shtëpiake; artikujve në 

lidhje me qepjen; tendave; shtresave të ndryshme; artikujve të udhëtimit; lodrave; artikujve 

sportivë; aparateve sportivë; aparateve të fitnesit; artikujve të lëkurës; artikujve për 

kamping; artikujve për kafshë; qirinjve; artikujve për kopshtin; artikujve për ndërtim; 

artikujve për hobi; mjeteve; mjeteve për enët e kuzhinës; aksesorëve të mjeteve; 

biҫikletave; artikujve për biҫikletat; aksesorëve për biҫikletat; kompjuterëve; aksesorëve të 

kompjutërëve; softëare-ve të kompjutëreve; mallrave elektrikë; mallrave elktronikë; 

përcjellësvetë regjistrimit të zërit; përcjellësve të të dhënave; regjistruesve të CD-ve; 

regjistruesve të DVD-ve; mjeteve multimedia; aksesorëve multimedia; mjeteve të 

telekomunikacionit; makinave; mjeteve;  karburanteve për ndriçim; karburante; kombinimi 

i mallrave të lartpërmëndur për palët e treta me qëllim shitjeje; kombinimi i mallrave për 

palët e treta me qëllim prezantimi; prezantimi i mallrave nëpërmjet njoftimit për mediat; 

për qëllime të shitjes me pakicë; operimi i një agjensie importi dhe eksporti; organizimi i 

panaireve dhe shfaqjeve të tregëtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; përgatitja dhe 

drejtimi i panaireve dhe/ose shfaqjeve të tregtisë për qëllime biznesi dhe publiciteti; 

agjensitë publicitare; planifikimi i mjeteve publicitare; prezantimit i shoqërive në internet 

dhe në mediat e tjera; publikimi i materialeve të shtypura (Online) për qëllime publiciteti; 

marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja e 

reklamave për të tjerët; reklamimi radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; 

shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi 

online në rrjet kompjuterik; dërgimi i faturave; shpërndarja e reklamave për të tjerët; 

shpërndarja e materialit të reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; 

shkruajtja e teksteve publicitare; promocioni i shitjes për të tjerët; publikimi i teksteve 

publicitare; reklamimi me postë të zakonshme; shpërndarja e materialit të reklamës 

(fletëpalosje; broshura; materiale të shtypura; modele); demostrimi i mallrave me qëllim 

publiciteti; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; hulumtimi i tregut; organizimi dhe 

drejtimi i shfaqjeve publicitare; kërkim sponsorizimi; sponsorizimi me anë reklamimi; 

sistemimi të dhënave të kontakteve për qëllime publiciteti; reklamim në internet për të 
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tjerët; dhënie me qera të hapësirës reklamuese; gjithashtu në internet; këshillim profesional 

i biznesit; konsultim i ndërmarrjesje dhe i menaxhimi; konsultim për organizim biznesi; 

konsultim organizues; planifikimi dhe monitorimi i zhvillimit të biznesit në aspektet 

organizative; zhvillimi i koncepteve të shfrytëzimit të pasurive të paluajtshme në bazë të 

aspekteve të menaxhim-biznesit (menaxhim i objektit); agjensi punësimit; rekrutim 

personeli; konsultim personeli; administrimi i personelit; konsultim për menaxhimin e 

personelit; testime psikologjike për përzgjedhjen e personelit; pjesëmarrje tek stafi në 

ҫështjet operative që lidhen me menaxhimin e personelit; shërbime prokurimi për të tjerët 

(blerja e mallrave apo sherbimeve për bizneset e tjera); shërbime gjatë ankandeve; 

gjithashtu në internet; organizimi i shërbimeve për lidhjen dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët; gjithashtu në kuadër të tregtise elektronike (e-

commerce); shërbimet për kontratat për të tjerët për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe për 

kryerjen e sherbimeve, në veҫanti të shërbimeve për kontratata telekomunikacionit; të 

kontratave të furnizimit të zileve për celularët; të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes 

dhe riparimit; të kontratave për dërgimin e luleve dhe bimeve; të kontratave të furnizimit 

me energji elektrike; shërbimet e kontratave për të tjerët për kryerjen e shërbimeve 

trajnuese; shërbimeve të abonimeve për publikimet e të tjerëve; në veҫanti abonimi i 

gazetave; shërbimet e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; 

shërbimet për kontaktet tregtare dhe industriale; gjithashtu në internet; shërbimet për 

organizimin e kontakteve të biznesit; analizat e kostos së ҫmimeve; sherbimet për 

krahasimin e ҫmimeve; mbledhja; sistemimi; mirëmbajtja dhe përditësimi i bazës së të 

dhënave në kompjuter; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; informim dhe keshillim 

tregtar për konsumatorët; shërbime për klipet e lajmeve; përpilimi i informacioneve në 

bazën e të dhënave në kompjuter; përpunimi administrativ të porosive blerëse; përpilimi i 

ҫmimit dhe informacionit statistikor për tregtinë dhe tregun; sigurimi i informacionit mbi 

ҫështjet e menaxhimit organizativ dhe të biznesit në lidhje me tregtinë me pakicë; sigurimi i 

informacionit mbi tregjet reklamuese; dyqanet e këshillave të konsumatorëve; shërbimet e 

fotokopjes; shërbimet për veshjen e vitrinave të dyqaneve; dhënia me qera e pajisjeve dhe 

mjeteve të zyrës; dhenia me qera e pajisjeve të fotokopjes; dhenia me qera e pajisjeve për 

shitje; dhenia me qera ee kabinave të shitjeve; konceptimi; organizimi dhe drejtimi i 

nevojave të konsumatorëve; dhe masat për ruajtjen e konsumatorëve; në veҫanti të 

dërgesave postare; të uljes së ҫmimeve; të programeve të letrave me vlerë dhe të bonuseve; 

drejtimi i lojrave dhe konkurrencës për ҫmime si masa reklamuese; drejtimi i programeve të 

bonuseve dhe të besueshmërise si programe të ruajtejs së konsumatorëve për qëllime 

marketing; ndihmë dhe përkujdesje ndaj konsumatorëve me anën e reklamimit me porosi 

postare; shërbimet përmes qëndrave të thirrjes; konkretisht sherbim kujdesi nëpërmjet 

lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit 

administrativ të porosive blerëse; marrjes së kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve në 

telefon; këshillim organizues nëpërmjet qendrave të thirrjes telefonike; operimi i një qendre 

thirrjeje; konkretisht shërbimi i kujdesit nëpërmjet lidhjeve telefonike të drejtpërdrejta dhe 

të menjëhershme (hotline) në kuadër të përpunimit administrativ të porosive blerëse; 

marrjes së pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve në telefon; marrja dhe dhënia me qera e 

pajisjeve dhe mobiljeve të dyqaneve; pajisjet dhe mjetet e zyrave; aparatet fotokopjuese; 

pajisjet për shitje; kasat e dyqaneve; sirtarët e parave; kabinat e shitjes; hapësira 

reklamuese; shërbimet e sekretarisë; shërbimet për kontratat mbi ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; shërbimet për ҫështjen e kartave të konsumatorëve pa pagesë apo pa funksion 
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zbritës për të tjerët; si dhe për ҫështjen e kartave të konsumatorëve si persona të identifikuar 

të blerjes; të dyja të përshtatshme për programet e dhurata dhe bonuseve.   

 

 

 

(111)  30009 

(151)  01/12/2022 

(181)  07/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1274 

(300)  768811  29/03/2021  CH 

(732)  Rieker Holding AG   

Stockwiesenstrasse 1 ,8240 Thayngen, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; çanta; çanta dore.   

25   Veshje (përveç çorapeve), këpucë, mbështjellese për këpucë (mbulesa te  jashtme për 

këmbët);  mbulesa koke, rripa beli. 

   

 

 

 

(111)  30065 

(151)  12/12/2022 

(181)  08/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1276 

(526)  PRIMA DENT 

(591)  E Kaltërt e mbyllët  

Ngjyre ari  

Prapavija e bardhë 

(732)  Ordinanca Stomatologjike “Prima 

DENT” B.I  Prishtinë, Vicianum Bll.-c1 .3, 

KS 

(740)  Avokat Apolona Syla Mati I B Relax 

5Hy-2-2 zyre – Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Aktivitete Arsimore   

44   Aktivitete mjekesore   
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(111)  29491 

(151)  08/09/2022 

(181)  09/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1284 

(732)  Tedera L.L.C. Rruga Gazmend Zajmi, 

34, Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  Tedera 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; sherbime te 

aktiviteteve postare dhe te nderlidhjes; sherbime te tregtisë me shumicë dhe pakicë dhe 

tregtisë me porosi postare, gjithashtu nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në 

sektorët e: ushqimit, ushqimit gjysëm – lluksi, pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, 

prodhimeve të duhanit, artikujve të dyqaneve me ushqime të shëndetshme; operimi  i një 

agjensie importi dhe eksporti; agjensitë  publicitare; marketing i drejtpërdrejtë; reklamim i 

drejtpërdrejtë; përgatitja e reklamave; përgatitja  e reklamave për të tjerët; reklamimi 

radiofonik dhe televiziv; publikimi i teksteve publicitare; shërbimet  e faqosjes për qëllime 

reklamimi; marketing; mardhëniet me publikun; reklamimi on-line (drejtperdrejte) në një 

rrjet kompjuterik; shpërndarja e reklamave për të tjerët; shpërndarja e materialit të 

reklamave; shpërndarja e reklamave për të tjerët me internet; demostrimi i mallrave me 

qëllim publiciteti; reklamim në internet për të tjerët; dhënie me qera të hapësirës 

reklamuese, gjithashtu në internet; shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët.   

38   Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese, 

përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim 

tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe 

audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; 

transmetimi audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; 

shërbimet e komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi 

me tekst; sherbime informimi të telekomunikimeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; 

transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi satelitor; transmetimi i të 

dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve; transmetim i videove sipas 

kerkeses; sherbime te video konferencave.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; operim i 

restoranteve dhe aktivitete sherbyese levizese te ushqimit dhe pijeve; sherbime te kateringut 

(sherbime hotelerie).    
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(111)  29814 

(151)  30/09/2022 

(181)  14/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1318 

(732)  BSB OutleT-London SH.P.K. 

Podujevë, Rr.Skenderbeu Nr.280, KS 

(740)  Nazmi Bytyqi Fushë Kosovë 

 
 

 
 

(540)  BSB OutleT-London  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit 

bashkë, për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga 

këto materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave 

dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto mallra, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës. 

   

 

 

 

(111)  29815 

(151)  30/09/2022 

(181)  14/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1319 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë. 

(732)  BSB OutleT-London SH.P.K. 

Podujevë, Rr.Skenderbeu Nr.280, KS 

(740)  Nazmi Bytyqi Fushë Kosovë 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit 

bashkë, për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga 

këto materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave 

dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto mallra, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.   
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(111)  29251 

(151)  25/07/2022 

(181)  15/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1328 

(591)  Ngjyre e gjelbër, e kaltër  dhe e 

bardhë.  

(732)  “DELTA PHARMA-AL” Sh.p.k. 

Tiranë Kashar MEZEZ, Autostrada Tirane-

Durrës km.3,  Republika e Shqipërisë, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime shitjeje me shumicë dhe pakicë të produkteve si: aparatura dhe 

materiale dentare, produkte mjekësore dhe farmaceutike, ilaçe, produkte kozmetike, 

preparate sanitare për qëllime mjekësore, ushqime dietike dhe substanca të përshtatshme 

për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe 

kafshët; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; 

demonstrimi i mallrave.   

 

 

 

(111)  29252 

(151)  25/07/2022 

(181)  15/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1329 

(591)  Ngjyre e kaltër. 

(732)  “DELTA PHARMA-AL” Sh.p.k. 

 Tiranë Kashar MEZEZ, Autostrada Tirane-

Durrës km.3, Republika e Shqipërisë, AL 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste; 

materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektantë; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide.   

35   Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të 

biznesit; funksione zyre; shërbime të shitjes me shumicë për preparate farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për preparate 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe pajisje mjekësore; shërbime të prezanimit të 
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mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

marketingut; shërbime të agjensive import-eksport; shërbime të demonstrimit të mallrave; 

shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe këshillimit për konsumatorët në 

përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ofrimit të informacionit të biznesit; 

shërbime të asistencës për menaxhimin e biznesit.   

 

 

 

(111)  29492 

(151)  09/09/2022 

(181)  22/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1359 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  BRUNI PIZZA SH.P.K. Rr. Ukshin 

Hoti Prishtina, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Ekstrakte mishi;fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme;vajra 

ushqimore dhe yndyra, suxhuk, supë;perime të freskëta   

30   Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të freskët 

sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.   

33   Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me 

bazë tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, 

konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli I përgaditur.   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi I picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum Brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   

 

 

 

(111)  29774 

(151)  29/09/2022 

(181)  23/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1365 

(732)  Frida BANUSH  Tiranë, njësia 

bashkiake nr. 5, Rruga "Ibrahim Rrugova", 

pallati "Agimi", Shkalla nr. 1, Tirane 

(540)   
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Shqipëri, AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Buqetë me lule natyrale; Dekorim me lule natyrale.   

35   Shërbime të reklamimit; shërbime të menaxhimit, organizimit dhe administrimit të 

biznesit; funksione zyre; shërbime të shitjes on line të luleve; shërbime të marketingut; 

shërbime të demonstrimit të mallrave; shërbime të ofrimit të informacionit tregtar dhe 

këshillimit për konsumatorët në përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të 

ofrimit të informacionit të biznesit; shërbime të asistencës për menaxhimin e biznesit.   

42   Dizajnim i dekorit të brendshëm.   

 

 

 

(111)  30027 

(151)  07/12/2022 

(181)  24/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1368 

(732)  Top Shop International SA Via Al 

Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DORMEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, 

testimi, inspektimi, shpëtimi i jetës dhe mësimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin 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, programe kompjuterike, media regjistrimi dhe ruajtjeje dixhitale ose 

analoge të zbrazëta; mekanizmat për aparatet e operuara me monedha; arka, pajisje 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume zhytjeje, maska për 

zhytës, priza veshi për zhytësit, kapëse hundësh për zhytësit dhe notarë, doreza për zhytësit, 

aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit; softuer për lojëra; 

aplikacione celulare; softuer aplikimi për pajisjet mobile; filmat vizatimorë (të animuar); 

karikaturat e animuara të shkarkueshme.   

28   Lojëra, lodra dhe gjësende për lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve; gjësende lojrash; kafshë pëlhure të mbushura 

me mbushje të butë; lodra të mbushura me mbushje të butë; lodra prej pelushi; lodra prej 

pelushi në batanije të bashkangjitur; lodra tavoline.   
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(111)  30087 

(151)  16/12/2022 

(181)  30/09/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1396 

(732)  Cardiff Medicentre,  Heath Park,  

Cardiff, CF14 4UJ, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ALKINDI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate farmaceutike për përdorim 

veterinar   

 

 

 

(111)  30094 

(151)  22/12/2022 

(181)  01/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1411 

(526)  Gurman Maestro 

(591)  E Zezë, E Kuqe 

(732)  EMONA SH.P.K Rr. “Ajet Gerguri” 

nr. 42, Vushtrri 42 000, Vushtrri, KS 

(740)  Arlinda Gërxhaliu Vushtrri 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, Vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

31   Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe 

fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule 

natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije 

për kafshët; malt.   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; adminstrim biznesi; funksione zyre; menaxhimit të 

operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; shërbime të shitjes me shumicë pakicë.   

43    Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm. 
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(111)  30057 

(151)  08/12/2022 

(181)  23/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1412 

(526)  paparaci 

(591)  E Kuqe, E bardhë  

(732)  Vehbi Kajtazi   rr. Ymer Aliu, hyrja z 

12/14, kati 10, nr.80, KS 

(740)  Avokat Apolona Syla  Mati I B Relax 

5Hy-2-2 zyre – Prishtinë,  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet qe përfshijnë menaxhimin e biznesit, funksionimin , organizimin dhe 

administrimin e një ndërmarrje tregtare ose industrial, si dhe shërbime reklamimi, 

marketing dhe promovimi   

41   Shërbimet qe përbehen nga te gjitha format e edukimit ose trajnimit, shërbimet qe kane 

qëllimin baze argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve, si dhe prezantimin  e 

veprave te artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose edukative     

 

 

 

(111)  30088 

(151)  16/12/2022 

(181)  04/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1417 

(732)  MARGIELA 163, RUE SAINT 

MAUR – 75011 PARIS,, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MAISON MARGIELA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, 

parfume, ujë tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe 

xhel (jo për përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, 

pluhur për make-up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur 

për përdorim në tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, 

pasta dhëmbësh; Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri 

me aromë, spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj 

kallami me aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për 

shpërndarësit e aromave në dhomë; Dekor metali i vogël, i dizajnuar për mbajtjen e llojeve 

të ndryshme aromatike (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës (preparate për 

aromë); deodorantët e trupit.   

4   Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj aromatik të Aromaterapisë; Qirinj 
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aromatikë.   

9   Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta 

mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të zgjuara (smart watches); kufje per vesh; 

gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe 

mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me 

kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; 

mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike dixhitale të 

lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen me paisjet e tjera për kompjuterë 

dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për kompjuterë; paketë baterie; 

përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe softuer celular të 

shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për vesh.   

14   bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, 

unaza për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra 

prej metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra.   

18   çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve 

të vegjël; bagazhet e udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; 

mështjellëse për çelsa; çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për 

vendosjen e manikyrit, të pa pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; 

mbajtësit e kartave të kreditit; kuti për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; 

çanta të vogla për meshkuj; valixhe; çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të 

zgjatur   

25   Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto të holla; gëzofe; fustane; 

kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona të shkurtra; bermude; 

xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; xhemper në formë palltoje; 

qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset per pjesën e sipërme të 

trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; pizhame; rroba banjo; 

veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa sportive; veshje të 

papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente ndaj ujit; kostume 

rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e sipërme të trupit, 

për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga mendafshi ose pambuku; 

dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; breza; rripa; këpucë; çizme; 

këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha për këmbët; xhaketë e 

trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; dorashka; shiritat e kokës; 

mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje].   

35   Shërbime me pakicë dhe shumicë që përmbajnë: 

Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, preparate për largimin e yndyrës dhe gërryese; produkte parfumerie, parfume, ujë 

tualeti, produkte kozmetike, sapunë, sapunë tualeti, kremra, kripëra, vajra dhe xhel (jo për 

përdorim mjekësor) për banjë, rruajtje dhe qëllime tualeti, vajra esenciale, pluhur për make-

up (manikyr), make-up (manikyr) , manikyrin e thonjve, buzëkuq, pluhur për përdorim në 

tualet, kremra flokësh (jo për përdorim mjekësor), llak flokësh, shampo, pasta dhëmbësh; 

Vajëra esenciale eterike; shkopinj aromatik; qeska aromatike, ujë prej liri me aromë, 

spërkatje me aromë dhome; Aroma për automobila, Aroma shtëpiake; Shkopinj kallami me 

aromë, për aromatizimin e ajrit; Rimbushje aromash jo elektrike për shpërndarësit e 

aromave në dhomë; Potpourris (aroma); Aroma për  dhomë; Aromatizues të dhomës 
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(preparate për aromë); deodorantët e trupit. Qirinj; Qirinj për pemën e Krishtlindjes; Qirinj 

aromatik të Aromaterapisë; Qirinj aromatikë. Takëm, Syze; kuti për syze; zinxhirë për syze; 

korniza optike; lentet e kontaktit; helmeta mbrojtëse; kombinime kufje-mikrofon; orë të 

zgjuara (smart watches); kufje per vesh; gjurmues të aktiviteteve monitoruese; Telefonat 

celular; kontejner plastike per ruajtjen dhe mbrojtjen e objekteve të ndryshme, mbështjellës, 

thasë, dhe çanta të gjitha për përdorim me kompjuterë dhe pajisje elektrike dhe elektronike 

dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; mbulesa për përdorim me kompjuterë dhe pajisje 

elektrike dhe elektronike dixhitale të lëvizshme dhe të dorës; paisje e cila mundëson lidhjen 

me paisjet e tjera për kompjuterë dhe celularë; altoparlantë; kompjutera; minj (mause) për 

kompjuterë; paketë baterie; përshtatës të energjisë për kompjuterë; kufje; aplikacione dhe 

softuer celular të shkarkueshëm për kompjuterë dhe pajisje mobile; kufje dhe dëgjuese për 

vesh; Aparate ndriçimi; Difuzorë linearë të ajrit; Shpërndarës elektrikë për aromatizues të 

ajrit; Shtojca për aromatizues; Furnizues i shpërndarësve të ajrit; qirinj elektrik.  

bizhuteri dhe bizhuteri për kostume, përkatësisht unaza, byzylykë, gjerdan, shirita, unaza 

për shall, varëse, kapëse veshi, kapëse për pranga, vathë, mbajtëse çelësash të bëra prej 

metaleve të çmuara, karficat, kunjat që janë bizhuteri; orë, orë dore, kronografë për 

përdorim si orë, kronometra; materiale të shtypura, pajisje për zyrë, çanta; çanta dore; çanta 

krahu; çanta dore solemne; çantë beli për vendosjen e artikujve të vegjël; bagazhet e 

udhëtimit; çantë e vogël udhëtimi; kuleta xhepi; çanta lëkure; cadra; mështjellëse për çelsa; 

çanta për sigurimin e ushqimit; çanta rrjetë për pazar; çanta për vendosjen e manikyrit, të pa 

pajisura; çanta të zbukuruara; çanta brezi; çantë zyrtare; mbajtësit e kartave të kreditit; kuti 

për bizneskart; çanta me libra shkollorë; çanta shpine; çanta të vogla për meshkuj; valixhe; 

çanta për pazar; çanta krahu të mbyllura,  me rrip të zgjatur Mobilje, pasqyra, korniza 

fotografish, dekore shtëpiake, dyshekë, enë dhe paisje për enët shtëpiake; enë dhe paisje për 

enë kuzhine; krehër dhe sfungjerë; Enë qelqi për qëllime shtëpiake; mbajtëse thike për 

tryezën; pjata; pllaka; gotë e gjatë qelqi për servimin e pijeve; gota për pije; mbajtës 

qirinjsh; dekor per mbajtjen e qirinjëve aromatik; vazo me lule jo prej letre; tabaka për 

qëllime shtëpiake, vazo; gota (kavanozë); spërkatje parfumesh; Dekor metali i vogël, i 

dizajnuar për mbajtjen e llojeve të ndryshme aromatike ; Difuzues aromatik të vajit, të 

ndryshëm nga shpërndarësit e aromatizuesëve; Spërkatje me aromë [atomizues]; 

Pëlhura; mbulesa krevati dhe tavoline, peshqirë banjoje (përveç veshjeve), peceta 

shtëpiake, perde prej tekstili, Veshje; pallto; mantelet; pallto për mbrojtjen nga shiut; pallto 

të holla; gëzofe; fustane; kostume; funde; xhaketa; veshje të thurura; pantallona; pantallona 

të shkurtra; bermude; xhinse; jelekë; këmisha; bluza; triko; bluza; këmisha; xhaketa; 

xhemper në formë palltoje; qorapa të gjata (huniope); çorape; të brendshme; korset; korset 

per pjesën e sipërme të trupit; mbathje; robdishamër; fustane nate; veshje nate; ndërresa; 

pizhame; rroba banjo; veshje banje; mbështjellës plazhi; kostume për diell; xhaketa 

sportive; veshje të papërshkueshme nga uji; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa rezistente 

ndaj ujit; kostume rezistent ndaj djerses; lidhjet; kravata; shalle; shalle krahu dhe pjesën e 

sipërme të trupit, për femra; shallë i trashë qafe; shall prej pëlhureje e thurur, nga 

mendafshi ose pambuku; dorashka veshjeje; mbulesa koke; kapele koke; kapele; kapuçë; 

breza; rripa; këpucë; çizme; këpucë të rrafshëta; pantofla; bluza të trasha; huniope të trasha 

për këmbët; xhaketë e trashë; pantallona të trasha; atlete; çizme deri tek kyçi i këmbës; 

dorashka; shiritat e kokës; mbulesa per koke; maskë për fytyrën [veshje]. Qilima 
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(111)  30008 

(151)  30/11/2022 

(181)  14/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1464 

(591)  E kuqe, e bardhë e verdhë dhe e zezë 

(732)  LEGO Juris A/S 7190 Billund, 

Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5, 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente mësimore; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetikë të të dhënave; regjistrimet audio dhe 

video; filma artistikë [të regjistruar]; publikime elektronike; pajisje për përpunimin e të 

dhënave; kompjutera; programe kompjuterike të regjistruara; haruera kompjuterike; pajisje 

shtese per kompjutera; aparate dhe instrumente elektronike dhe elektrike (përfshirë 

wireless) për përdorim në komunikime; aparate telekomunikacioni; aparate elektrike të 

telekomanduara; imazhe të shkarkueshme për përdorim si sfond kompjuterik dhe ruajtës të 

ekraneve (skrinseiver); reflektues për veshje/mbulesa për parandalimin e aksidenteve në 

trafik; magnete; çanta dhe kuti të përshtatura për kompjuterë, tastierë, tablet, celularë dhe 

pajisje të tjera elektronike; kartat e dhuratave të koduara.   

16   Letër; karton; shtypshkrime; botime të shtypura; kancelarira; materiale artistësh; qese 

dhe artikuj për paketim dhe mbështjellje të bëra prej letre, kartoni ose plastike; qese dhe 

artikuj për ruajtje/depozitim të bëra prej letre ose kartoni; materiale mësimore dhe 

mësimdhenie (përveç aparateve); blloqe printimi; udhëzimet per montazh objektesh i 

shtypshkruar; fletore; kalendarët me fletpalosje; afishe; karta dhuratash; stilolapsa; lapsa; 

gomë; kalendarët; letër ambalazhi për dhurata; dekorime për festën e ditëlindjes; kartolina 

urimi.   

25   Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesa për kokën; dhe kostume të Halloween 

dhe per maskaradë   

28   Lojëra, lodra dhe gjësende për lojë; aparatet dhe pajisjet e lojërave kompjuterike; lojëra 

elektronike; lodra ndërtuese; aparate dhe pajisje për sheshe lojërash; dekorime për pemët e 

Krishtlindjeve; maska [si lodra]; maska karnavalesh.   

41   Arsimimi; ofrimi i trajnimeve; argëtimi; aktivitetet kulturore; organizimi i klubeve të 

tifozëve/fansave për përdoruesit e lodrave të ndërtuese/montuese ( per edukim dhe 

argëtim), përdoruesit e lojërave elektronike dhe/ose përdoruesit e lodrave të tjera, lojërave 

dhe gjësende për lojë; sigurimi/ofrimi i informacionit edukativ dhe argëtues; ofrimi i 

lojërave; ofrimi i botimeve online; kampe për qëllime edukative ose argëtuese, organizimi i 

ngjarjeve edukative dhe argëtuese; ofrimi i lojrave online.   
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(111)  29350 

(151)  22/08/2022 

(181)  25/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1500 

(591)  ngjyrë ari, ngjyrë e zezë 

(732)  VENOM L.L.C. Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 Graçanicë, KS 

(740)  Lekë Duhanaj Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 

Graçanicë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të 

freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.   

33    Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me 

bazë tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, 

konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli i përgaditur.   

34   Ciagre,  puro, duhan, duhan i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta për 

cigare, duhan që përtypet, cigarlluk, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për duhanpirësit, 

shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija; bar-rostiçeri (meze e lehtë), shërbime diskotekash dhe 

dixhei   

 

 

 

(111)  29351 

(151)  22/08/2022 

(181)  25/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1501 

(732)  VENOM L.L.C. Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 Graçanicë, KS 

(740)  Lekë Duhanaj Çagllavicë, Rr. 

Prishtine Ferizaj Km5 

Graçanicë 

(540)  VENOM 
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(511) 30   Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të 

freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta 

objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca 

të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, 

kripë, uthull, salca, erëza, oriz.   

33   Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me 

bazë tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, 

konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli i përgaditur.   

34   Ciagre,  puro, duhan, duhan i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta për 

cigare, duhan që përtypet, cigarlluk, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për duhanpirësit, 

shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija; bar-rostiçeri (meze e lehtë), shërbime diskotekash dhe 

dixhei   

 

 

 

(111)  29353 

(151)  22/08/2022 

(181)  26/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1511 

(591)  ngjyra e kuqe, ngjyra e verdhë dhe 

ngjyra e bardhë 

(732)  N.P.T. “ FAMILY AGUSHOLLI “ Rr. 

Beteja e Koshares Pejë, Republika e Kosoves 

, KS 

(740)  Labinot Agusholli Rr. Beteja e 

Koshares Pejë, Republika e Kosoves 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata;Mus 

(çokolatë);Pudinga;Pica;Pallaqinka;Ëmbëlsira me bajame;Brum për 

torte;Akull;Biskota;Jogurt I ngrirë;Mjaltë;Krem sheqeri;Brumë;Çaj;Çaj I ftohtë;Akuj të 

ngrënshëm;Ëmbëlsira të vogla;Ushqim me bazë tërshër;Fill I vezëve të rrahura;Ëmbëlsira 

prej kikirikut;Aroma çokolate;Biskota picante;Biskota të njelmëta;Ëmbëlsira, biskota, kejka 

nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura;Torta me krem vanillje dhe çokolate;Torte 

të mbushura me zhele frutash   

33   Pije jo-alkoolike të gazuara, pije jo-alkoolike jo të gazuara,    

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi ëmbëlsirave, ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   
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(111)  29354 

(151)  22/08/2022 

(181)  26/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1512 

(591)  ngjyra e kuqe, ngjyra e kuqe e errët 

dhe ngjyra e bardhë 

(732)  N.P.T. “ FAMILY AGUSHOLLI “ Rr. 

Beteja e Koshares Pejë, Republika e Kosoves 

, KS 

(740)  Labinot Agusholli Rr. Beteja e 

Koshares Pejë, Republika e Kosoves  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata; Mus (çokolatë); Pudinga; Pica; 

Pallaqinka; Ëmbëlsira me bajame; Brum për torte; Akull; Biskota; Jogurt I ngrirë; Mjaltë; 

Krem sheqeri; Brumë; Çaj; Çaj I ftohtë; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira të vogla; Ushqim 

me bazë tërshër; Fill I vezëve të rrahura; Ëmbëlsira prej kikirikut; Aroma çokolate; Biskota 

picante; Biskota të njelmëta;  Ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; Torta me krem vanillje dhe çokolate; Torte të mbushura me zhele 

frutash;    

33    Pije jo-alkoolike të gazuara, pije jo-alkoolike jo të gazuara,    

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi ëmbëlsirave, ushqime tjera dhe pije për 

konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   

 

 

 

(111)  30010 

(151)  01/12/2022 

(181)  28/10/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1539 

(591)  E kaltërt e mbylltë dhe e verdhë 

(732)  KONTABILITETI – AB SHPK Rruga 

Isa Olluri, Lipjan, Kosovë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 35   Reklamim; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; 

shërbimet e analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe vërtetimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. 

   

 

 

(111)  29573 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1563 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29593 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1564 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29592 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1565 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(111)  29591 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1566 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29590 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1567 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(111)  29589 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1568 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29587 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1569 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 
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përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29586 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1570 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29585 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1571 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 
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gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29584 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1572 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29583 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1573 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29582 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1574 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29581 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1575 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29580 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1576 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29579 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1577 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29578 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1578 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29576 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1579 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29577 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1580 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(111)  29574 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1581 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29575 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1582 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   
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(111)  29572 

(151)  16/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1583 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29596 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1584 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 
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përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29594 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1585 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

 

 

 

(111)  29597 

(151)  19/09/2022 

(181)  03/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1594 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe e kaltër 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të ujërave minerale dhe të gazuar dhe 
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pijeve të tjera jo alkoolike, pijeve dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe preparateve të 

tjera për prodhimin e pijeve, ujit të pijshëm, ujit me aditivë (pije joalkoolike); reklamimi; 

shërbimet e marketingut, reklamat e biznesit; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  30085 

(151)  14/12/2022 

(181)  08/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1604 

(591)  E kuqe, e bardhë, e gjelbër. 

(732)  Sh.T.Sh. KIPPER MARKET Sh.P.K. 

Zheline Rr. 104 nr.140 Zheline, 

Zheline, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe 

prodhime nga drithrat, buk, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; 

tharm (maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; shërbime zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë.   

39   Paketim dhe magazinimi i mallrave.   

 

 

 

(111)  29410 

(151)  29/08/2022 

(181)  17/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1637 

(591)  ngjyra e kuqe, ngjyra e verdhë 

(732)  AgorA Food & Coffe SH.P.K. 

Rr.Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 Lam 17 

Nr.13 Prishtina, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; ekstrakte të mishit; hamburger; pemë dhe perime të konzervuara, të thara 

dhe të ziera; proshutë; djathë; pomfrit; qips patatesh; patate të fërguara; qumsht; ajkë 

qumshti e rrahur (milkshake); turshi; tranguj ne turshi; qepë; supa; vezë.   

30   Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, sandviqa pule; salcë për sallata; 

bukë; shkopinj buke, tul buke të freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura 

për konsum në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi 

(cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao 
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dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, kripë, uthull, salca, erëza, oriz.   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave dhe sanduiqëve , ushqime tjera 

dhe pije për konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh 

për të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   

 

 

 

(111)  29411 

(151)  29/08/2022 

(181)  17/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1638 

(732)  AgorA Food & Coffe SH.P.K. 

Rr.Sadik Bekteshi, Dardania SU-5 Lam 17 

Nr.13 Prishtina, KS 

 
 

(540)  AGORA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; ekstrakte të mishit; hamburger; pemë dhe perime të konzervuara, të thara 

dhe të ziera; proshutë; djathë; pomfrit; qips patatesh; patate të fërguara; qumsht; ajkë 

qumshti e rrahur (milkshake); turshi; tranguj ne turshi; qepë; supa; vezë.   

30   Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë, sandviqa pule; salcë për sallata; 

bukë; shkopinj buke, tul buke të freskët sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura 

për konsum në objekte apo jashta objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi 

(cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao 

dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi, kripë, uthull, salca, erëza, oriz.   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi i picave dhe sanduiqëve , ushqime tjera 

dhe pije për konsum brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh 

për të cilat ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   

 

 

 

(111)  29258 

(151)  02/08/2022 

(181)  26/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1713 

(732)  KIDARO SH.P.K. Rruga Ndue 

Përlleshi, p.n, Prishtinë,  Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, 

sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve; të 

gjitha për fëmijë të çdo moshe.   
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12   Automjete tip lodra; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; të gjitha për fëmijë të çdo 

moshe.   

25   Veshje, këpucë, kapelë; të gjitha për fëmijë të çdo moshe.   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikore dhe sportive që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

dekorime për festa të ndryshme; Vitin e Ri;  të gjitha për fëmijë të çdo moshe.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e shitjes me shumicë e 

pakicë; për artikuj për fëmijë të çdo moshe.   

 

 

 

(111)  30084 

(151)  13/12/2022 

(181)  26/11/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1717 

(591)  E kuqen dhe e bardhën 

(732)  Ramadush Aliu  “Vëllezërit Aliu” 

SH.P.K Rr.”Tiranës” p.n., Viti, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike   

37   Shërbime për ndërtimtari dhe riparim; shërbime te instalimit, dhe instalimi dhe riparim 

i pajisjeve elektrike    

 

 

 

(111)  29257 

(151)  01/08/2022 

(181)  01/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1733 

(732)  LIA STUBLLA L.L.C. Lagja Arbëria 

3, blloku C 2.1, 10000  Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" kodra e 

Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

(540)  LIASTUBLLA 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale; 

preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, lustrim, pastrim 
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dhe gërryes;  Kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;  

pastrues intimë për qëllime të higjienës personale; kremra kozmetike jo mjekësorë  lapsa 

kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët;  maska bukurie;  preparate kozmetike për 

banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë artificial; kremra flokësh; llak për 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; make-up; preparate make-up 

(mirëmbajtje te fytyrës); parfumeri; parfume; shapon; sapun rroje; preparate mbrojtëse nga 

rrezet e diellit.   

9   Syze; syze dielli; syze kundër shkëlqimit; syze për sporte; syze noti; këllëfë për syze ; 

korniza për syza; kuti për syze;   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej kartoni për 

mbështjellje ose paketim.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhet dhe çantat për bartje; rripa prej lëkurës; 

mbulesa mobilie prej lëkurës; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; çanta për 

blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra personale; 

çanta beli; çanta plazhi; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine 

për nxënës; çanta për sport; çanta për blerje; çanta pazari; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për 

mbajtjen e dokumenteve; valixhe; qese për mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale; çantë shpine; valixhe me rrota; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampingu; 

çanta për alpinistë   

25   Veshje, mbathje, kapela; rroba, xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza për femra, 

bluza me mëngë të shkurta, bluza me mëngë të gjata, xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë 

ose pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e 

thurur; pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; pantallona; veshje 

zyrtare;  veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për dasma; fustane për 

femra,  fustane dasmash, xhamadanë (jelek), fustane solemne, fustane nusërie, fustane për 

raste solemne, fustane shtëpie, fustana për mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; brekë të 

banjës; mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; çorapë të gjata; 

çorapë (triko); çorape sportive; këpucë; këpucë lëkure; këpucë sportive; këpucë për 

gjimnastike; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; pantofla të banjës; sandale; 

sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për 

shi; veshje të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e brendshme për sport; brekë; 

pantallona të shkurta; pizhame; rroba shtëpie; rroba të mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse 

[nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; kapele [veshje]; kapele; kapuça 

[veshje].   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrave; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë  në dyqane të, kozmetikes, parfumeve; make-up, syzeve, 

syze delli, korniza të syzeve, bagazheve, valixheve, çantave, veshjeve, veshje për gra; 

veshje të mbrëmjes; fustaneve;  fundeve; veshjeve për dasma; fustaneve për femra,  

fustaneve dasmash, xhamadanë (jelek), fustaneve solemne, fustaneve nusërie, fustaneve për 

raste solemne, fustaneve shtëpie, fustaneve për mbrëmje, fustaneve të sfiladave, mbathjeve, 

xhinëseve, xhaketave, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; shërbimet online( në 

internet) të shitjeve me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve, bagazheve, valixheve, çantave, 

veshjeve, mbathjeve, këpucëve, rrobave .  
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(111)  29730 

(151)  27/09/2022 

(181)  06/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1746 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi 

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

 Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve; 

   

 

 

(111)  29731 

(151)  27/09/2022 

(181)  06/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1747 

(732)  Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi 

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) 

 Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 

 
 

 
 

(540)  Oda e Afarizmit të Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore;   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve; 
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(111)  29702 

(151)  26/09/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1757 

(732)  N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina, Republika e Kosoves  
 

 
 

(540)  OXYGEN PRODUCTIONS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 

agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.   

38   Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci lajmesh   

41   Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve; shërbime educative; aktivitete 

argëtuese, argëtim ne radio; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, dhënia me qira e 

regjistruesve të video-kasetave; prodhim I progameve në radio; studio filmash, prodhim 

filmash. 

   

 

 

(111)  29703 

(151)  26/09/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1758 

(732)  N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina  
 

 
 

(540)  RADIO OXYGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 
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agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.   

38   Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci 

lajmesh.   

41   Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve; shërbime educative; aktivitete 

argëtuese, argëtim ne radio; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, dhënia me qira e 

regjistruesve të video-kasetave; prodhim I progameve në radio.   

 

 

 

(111)  29705 

(151)  26/09/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1759 

(732)  N.SH. " B. DINA - OXYGEN " 

Prishtinë, Livadhe në Rr.Magj.Prishtinë-

Mitrovicë (GJINI) Prishtina, Republika e 

Kosoves, KS 

(740)  Besim Dina Rr. Bajram Fazliu 

Prishtina, Republika e Kosoves  
 

 
 

(540)  OXYGEN PRESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Hulumtim në fushen e biznesit, kërkim dhe analizë të tregut; këshilla menaxhimi; 

sondazhe të publikut; aktivitete marketing, aktivitete promocioni, agjensi publiciteti, 

agjensi reklamash, prezantime të mallrave në median komunikuese.   

38   Shpërndarjen e të rejave dhe informacioneve në formë tekstuale dhe audio vizuale; 

komunikim dhe transmetim I të rejave dhe informacioneve nëpërmjet telefonit, radios, 

televizionit, satelitit dhe nëpërmjet mënyrave tjera analoge të komunikimit; agjenci 

lajmesh.   

41   Trajnim dhe arsimim, posaçërisht ne domenin e shtypit dhe gazetarisë; prodhim, 

redaktim, editim, huazim dhe abonim I gazetave, magazinave, librave, filmave dhe 

mbështetësve tjerë për të rejat dhe informacionet të llojit tekstual dhe audio vizual; 

planifikim, organizim dhe mbajtja e seminareve, konferencave të shtypit; prodhime të 

destinuara për radio dhe television; publikim I raporteve   

 

 

 

(111)  29165 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1761 

(540)  CONTI 
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(732)  Wienerberger AG  Wienerbergerplatz 

1 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 19   Tjegulla për çati, jo nga metali.   

 

 

 

(111)  29167 

(151)  14/07/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1762 

(732)  Wienerberger AG  Wienerbergerplatz 

1 1100 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CONTINENTAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Tjegulla për çati, jo nga metali. 

 

   

 

 

 

(111)  29259 

(151)  02/08/2022 

(181)  08/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1763 

(732)  Wienerberger AG  Wienerbergerplatz 

1 1100 Wien, Austria,  AT 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  Континентал 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Tjegulla për çati, jo nga metali.   

 

 

 

(111)  29928 

(151)  20/10/2022 

(181)  09/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1779 

(591)  Ngjyra e zezë, ngjyra e hirt, ngjyra e 

(540)   
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kaltër, ngjyra e bardhë 

(732)  FLUTURA REISEN O.P. Pakashticë e 

Poshtme, Rr. Shpend Sinani Podujevë, 

Republika e Kosoves, KS 

(740)    

 
 

 
 

 

(511) 2   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

39   Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitje dhe dhënie me qira e aeroplanëve, autobusëve dhe automjeteve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.   

41   Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  29929 

(151)  20/10/2022 

(181)  09/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1780 

(732)  FLUTURA REISEN O.P. Pakashticë e 

Poshtme, Rr. Shpend Sinani Podujevë, 

Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)  FLUTURA REISEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

39   Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitja dhe dhënie me qira e aeroplanëve automjeteve dhe autobusëve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.   

41   Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  29332 

(151)  18/08/2022 

(181)  13/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1800 

(732)  EMKA SH.P.K. Magjistralja Ferizaj – 

Shtime, p.n., Ferizaj, KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 
 

 

(540)  EMKA 
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(511) 17   Ndaluese dritaresh prej gome; Dritare (Filma kundër shkëlqimit për —) [filma të 

errësuar]; Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të 

mëtejshëm) në formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; 

zëvendësuesa plastike pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; rezina artificiale [produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për 

përdorim industrial dhe komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për 

amballazhim; fletë dhe tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe 

tabakë të kalandruar për prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të 

thellë; fletë dhe tabakë plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë 

plastikë jo për amballazhim, të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me 

mbushësa si fibra druri, fibra xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza 

mineralë si dhe në formë të laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, 

gome, lëkure, druri, metali, pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, 

materiali tekstili ose plastike; fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë 

prej plastike ose materialesh të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami ose kokrriza xhami, dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen 

në kete klasë; fletë, tabakë dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, 

dhe orendi; fletë dhe tabakë plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë 

pjesë të përparme mobiljesh, dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë 

anësorë dhe të pasëm; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, 

pjesëve të mobiljeve, dhe orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve 

për mobilje, duke përfshirë parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike 

për mbulimin e skeleteve të sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike 

për veshjen ose mbulimin e materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë 

si dyer, karkasa dyersh, dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, 

pllakëza, trarë, borde, panelë, mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, 

ilustrime, pjesë, prej druri, metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë 

për prodhimin e veshjeve të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e shasive të pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

pjesëve zbukuruese të brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, 

varkave, ashensorëve, zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe 

publike; tabakë dhe pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të 

presuara të formuara termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të 

presuara prej kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të 

formuara termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te 

gjitha të bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës 

mineralë, dhe të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga 

stërkalkat dhe rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

velave, pëlhurave të gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe 

tabakë plastikë për prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, 

kapakëve të librit dhe artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

artikujve promocionalë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të 

kampingut, produkteve të orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë 

plastikë për përdorim në prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] 

për ndërtimin e tavanëve të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për 
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përdorim industrial dhe prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht 

për mbulimin e transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga 

plastika për prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të 

fasadave; gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe 

tabakë plastikë (materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, 

farmaceutik, biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe 

qeseve mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese 

për tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse.   

19   Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; Dritare, jo prej metali; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Pllaka xhami [Dritare], për ndërtim; Dritare me xhama të 

pikturuar; Korniza dritaresh, jo prej metali; Korniza dritaresh, jo prej metali; Grila 

dritaresh, jo prej metali; Kapak për dritare, jo prej metali; Grila të jashtme për dritare, jo 

prej metali ose tekstili; Dyer, jo prej metali; Dyer rrotulluese, jo prej metali; Dyer 

rrotulluese, jo prej metali; Panele dyersh, jo prej metali; Korniza dyersh, jo prej metali; 

Dyer të blinduara, jo prej metali; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dyert e blinduara, jo 

prej metali; Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; 

panele për qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; 

filtra, materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 
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xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 

për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret.   

 

 

 

(111)  29333 

(151)  18/08/2022 

(181)  13/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1801 

(591)  Ngjyra e zezë; Ngjyra kafe; Ngjyra e 

verdhë; Ngjyra e bardhë; Ngjyra portokalli; 

(732)  EMKA SH.P.K. Magjistralja Ferizaj – 

Shtime, p.n., Ferizaj, Republika e Kosovës, 

KS 

(740)  Kristijan Ramaj Letrat L.L.C. 

Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e 

Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Ndaluese dritaresh prej gome; Dritare (Filma kundër shkëlqimit për —) [filma të 

errësuar]; Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të 

mëtejshëm) në formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; 
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zëvendësuesa plastike pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të 

përfunduar]; rezina artificiale [produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për 

përdorim industrial dhe komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për 

amballazhim; fletë dhe tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe 

tabakë të kalandruar për prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të 

thellë; fletë dhe tabakë plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë 

plastikë jo për amballazhim, të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me 

mbushësa si fibra druri, fibra xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza 

mineralë si dhe në formë të laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, 

gome, lëkure, druri, metali, pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, 

materiali tekstili ose plastike; fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë 

prej plastike ose materialesh të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra 

xhami ose kokrriza xhami, dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen 

në kete klasë; fletë, tabakë dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, 

dhe orendi; fletë dhe tabakë plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë 

pjesë të përparme mobiljesh, dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë 

anësorë dhe të pasëm; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, 

pjesëve të mobiljeve, dhe orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve 

për mobilje, duke përfshirë parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike 

për mbulimin e skeleteve të sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike 

për veshjen ose mbulimin e materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë 

si dyer, karkasa dyersh, dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, 

pllakëza, trarë, borde, panelë, mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, 

ilustrime, pjesë, prej druri, metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë 

për prodhimin e veshjeve të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e shasive të pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

pjesëve zbukuruese të brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, 

varkave, ashensorëve, zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe 

publike; tabakë dhe pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të 

presuara të formuara termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të 

presuara prej kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të 

formuara termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te 

gjitha të bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës 

mineralë, dhe të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për 

prodhimin e xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga 

stërkalkat dhe rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

velave, pëlhurave të gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe 

tabakë plastikë për prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, 

kapakëve të librit dhe artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e 

artikujve promocionalë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të 

kampingut, produkteve të orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë 

plastikë për përdorim në prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] 

për ndërtimin e tavanëve të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për 

përdorim industrial dhe prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht 

për mbulimin e transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga 

plastika për prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të 
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fasadave; gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe 

tabakë plastikë (materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor, 

farmaceutik, biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe 

qeseve mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese 

për tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të 

thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin 

e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në 

formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje 

për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve 

ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel 

saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes); 

fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita, 

dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë 

dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në 

sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit 

ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë 

mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes 

ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca 

jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, 

vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të 

laminuara me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë 

mbrojtëse.   

19   Xhama dritaresh, përveç xhamave për dritare automjetesh; Dritare, jo prej metali; 

Xhama dritaresh, për ndërtim; Pllaka xhami [Dritare], për ndërtim; Dritare me xhama të 

pikturuar; Korniza dritaresh, jo prej metali; Korniza dritaresh, jo prej metali; Grila 

dritaresh, jo prej metali; Kapak për dritare, jo prej metali; Grila të jashtme për dritare, jo 

prej metali ose tekstili; Dyer, jo prej metali; Dyer rrotulluese, jo prej metali; Dyer 

rrotulluese, jo prej metali; Panele dyersh, jo prej metali; Korniza dyersh, jo prej metali; 

Dyer të blinduara, jo prej metali; Dyer të palosshme, jo prej metali; Dyert e blinduara, jo 

prej metali; Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; Materiale ndërtimi, jo nga metali; 

panele për qëllime ndërtimtarie; çimento-panele lidhëse për qëllime ndërtimtarie; suva; 

filtra, materiale plastike të përpunuar për pëdorim në ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej 

plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë; panelë të lehtë nga plastika dhe materiale 

të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në gjeomembrana; 

gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje 

kopshti, si materiele ndërtimi, për konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e 

rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së 

mjedisit, në veçanti pishina magazinimi dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të 

ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial, pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, 

kanale, mbulesa lundruese (për shembull në bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha 

(për shembull në kripore), për mbrojtje të terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, 

landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, 

tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë membrane për izolim të çative; kupola prej 

xhami dhe çati me kurriz prej xhami për ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të 

derdhura për çati me kurriz prej xhami, ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; 

tabakë dhe panelë të formuar termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar 
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për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa 

godinash, jo prej metali; fletë dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; 

tabakë dhe membrama (jo prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza 

transparente prej plastike për ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, 

veshje fasadash dhe ndërtime stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej 

metali; pllakëza transparente plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për 

mure; rrjeta për dritare plastike; rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo 

prej metali), të natyrës të elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në 

ndërtim; pllakëza plastike ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura 

të bërë prej fibrave sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të 

varur; panelë për veshje të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë 

mbrojtës prej plastike për ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për 

ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë të grumbulluar të përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike 

kundra rrëshqitjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë 

plastikë kundra gërryerjes ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa 

jo prej metali në formë të mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e 

transportuesve; pllakëza plastike transparente, Materiale ndertimi (jo metalike), te 

ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; 

konstruksione te ferfunduara pjese druri, domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, 

dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila, gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; 

profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, 

kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje druri për tavanet dhe muret.   

37   Dritare (Instalim dyersh dhe dritaresh); Pastrim dritaresh; Restaurim (Mobiljesh); 

Mirëmbajtje mobiljesh; Instalime pajisjesh kuzhine; Konstruksione ndërtimi; riparim; 

shërbime instalimi, Ndërtime të objekteve; asfaltim; izolim ndërtimi; mbikëqyrje e 

ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; shërbime 

zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; shërbime 

ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i objekteve; 

shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi i 

ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative.   
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(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,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 
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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 

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 
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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 

kozmetike për forcimin e thonjve; preparate për kujdesin e thonjve; preparate për kujdesin e 

thonjve për qëllime kozmetike   

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 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.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë   
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(111)  29412 

(151)  29/08/2022 

(181)  15/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1820 

(732)  N.SH. "Fati- Im'' Deshmoret e Lirise, 

Nr.14, Gjakove, KS 

(740)  Taulant Muhaxhiri Rr. “ Bajram Fazliu 

”Prishtinë, Republika e Kosovës, 
 

 
 

(540)   

FATI IM 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohen për diagnostifikim dhe testim 

(process I zhvilluar në një tub, jashtë një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagencë diagnostike dhe reagencë kimike për laboratorë pse për përdorim ne 

hulumtime; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagenca dhe teste për analizën e prezencës 

së antigjenit në gjak, pllazmes, urines dhe lëngjeve tjera biologjike; preparate diagnostike 

për laborator ose për përdorim në hulumtime; imuno teste kromatografike për laboratore 

ose për përdorim në hulumtime; teste për prezencën e alokolit dhe drogës; preparate 

kimikale, biokimikale dhe biologjike, të përfshira në këtë klasë, për përdorim ne industry, 

shkencë fotografi, agrikulture, horikulturë, pylltari dhe hulumtim;   

2   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

5   Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitaren për 

qellime mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinary, ushqim për bebet, formula të gatshme të qumështit për ushqim për bebe, 

shtesa për ushqim të bebeve; reagjent kimik për diagnoza medicinale dhe analiza.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, fotografike, optic, peshues, sinjalizues, 

testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes së 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim ose 

përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave, media të zbrazëta regjistruese dhe ruajtëse 

dixhitale.   

10   Aparate dhe instrumente kirugjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; masazh aparat; 

pajise dhe artikuj për bebet e infermerisë, pajise dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

16   Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto material; fotografi materiale për zyre; 

makina shkrimi dhe paisje tjera për zyrë; kuti printimi, gazeta, gazeta javore, libra; fletore; 

foldera; mbështjellës për libra;   

30   Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Çokolata; Mus (çokolatë); Pudinga; Pica; 

Pallaqinka; Ëmbëlsira me bajame; Brum për torte; Akull; Biskota; Jogurt I ngrirë; Mjaltë; 

Krem sheqeri; Brumë; Çaj; Çaj I ftohtë; Akuj të ngrënshëm; Ëmbëlsira të vogla; Ushqim 

me bazë tërshër; Fill I vezëve të rrahura; Ëmbëlsira prej kikirikut; Aroma çokolate; Biskota 

picante; Biskota të njelmëta;  Ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe 

ëmbëlsira të pjekura; Torta me krem vanillje dhe çokolate; Torte të mbushura me zhele 

frutash;   

33   Pije jo-alkoolike; lëngje frutash; Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije 

me bazë rumi, tekillë, pije me bazë   tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë 

viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak, pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli I 

përgaditur.   
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35   Shërbimet e reklamimit; menaxhim I bizneseve; ofrim I databazëve kompjuterike 

online.   

39   Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; dhënie me qira e aeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; 

paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun.   

41   Arsimim; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; prodhim I programeve ne radio 

dhe television   

43   Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi I picave , ushqime tjera dhe pije për 

konsum  Brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat 

ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.   

44   Asistencë mjekësore, infermeri, shërbime mamie, këshilla farmaceutike, klinika 

mjekësore; sherbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e përsonave (të tilla si 

Egzaminimin me rreze X dhe marrjen e mostrave të gjaku).   

 

 

 

(111)  29734 

(151)  27/09/2022 

(181)  21/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1849 

(591)  e zezë 

(732)  BLU FARM SH.P.K. Prishtinë, Rruga 

Muhamet Cami, P., KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH "Petrit 

Consulting"  Prishtinë 

 
 

(540)  Vioplex-T 

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  29601 

(151)  19/09/2022 

(181)  22/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1857 

(591)  E kuqe, ari, e bardhe 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogoc, 

(540)   
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13000 

 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në 

përgjithësi, pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga 

perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime 

të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; 

Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat;Ekstrakte bimësh;Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar;Majë;Brumë, Pasta të mbushura, 

Vezë pasta, Oriz;Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);Akull, akullore, 

jogurt i ngrirë dhe shërbet;Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla;Torte e butë 

(sfungjer);Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë;Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull, 

Uthull balsamike;Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, 

ëmëblsira;Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;Miell nga 

perimet;Miell, Ekstrakt çaj;Ekstrakte bimore;Ekstrakte, jo medicinale;Propolis për përdoim 

ushqimor;Zam blete.   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve. 

 

   

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1457 

 

 

 

(111)  29602 

(151)  19/09/2022 

(181)  22/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1858 

(591)  e kuqe, ari, e bardhe 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOC-KOSOVA, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogoc, 

13000 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në 

përgjithësi, pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga 

perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime 

të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; 

Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve. 
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(111)  29732 

(151)  27/09/2022 

(181)  28/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1888 

(732)  Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) : 

Rr., Gazmend Zajmi, Nr.6 Prishtinë, KS 

(740)  Qendresa Ibrahimi Oda e Afarizmit të 

Kosovës (OAK)  Rr. Gazmend Zajmi, nr. 6, 

Bregu i Diellit, Prishtinë 

 
 

 
 

(540)  TOP 100 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione per zyre   

41   Arsimim, ofrim trajnimesh; argetim;aktivitete sportive dhe kulturore   

45   Sherbime ligjore, sherbime te sigurise per mbrojtjen e prones dhe individeve; 

sherbimet personale dhe sociale per plotesimin e nevojave te individeve   

 

 

 

(111)  30030 

(151)  07/12/2022 

(181)  29/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1895 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë,KS 

(740)  AVNI  BEGOLLI Hazir Shala nr 60, 

10000 Prishtinë,KS 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë.   

7   Filtrat si pjesë e makinave ose motorëve; filtra të vajit, ajrit dhe karburantit   

39   Shërbime transporti, paketim dhe magazinim të mallrave.   

 

 

 

(111)  30031 

(151)  07/12/2022 

(181)  29/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1896 

(732)  BEGU SH.P.K. Ilir konushevci nr 

153,10000 Prishtinë, KS 

(740)  AVNI  BEGOLLI Hazir Shala nr 60 

(540)  Frad 
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10000 Prishtinë,KS 
 

 
 

(511) 4   Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë.   

7   Filtrat si pjesë e makinave ose motorëve; filtra të vajit, ajrit dhe karburantit   

39   Shërbime transporti, paketim dhe magazinim të mallrave.   

 

 

 

(111)  29938 

(151)  21/10/2022 

(181)  30/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1898 

(591)  E gjelbër, ari, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike dhe energjike, pije sportive 

me përmbajtje proteinash.   

35   Shërbimet promovimit dhe vendosjes se mallrave per shitje me shumicë dhe pakicë 

pranë dhe në dispozicion të konsumatorit të ujërave minerale dhe të gazuar dhe pijeve të 

tjera jo alkoolike, pijeve dhe lëngjeve të frutave, shurupeve dhe preparateve të tjera për 

prodhimin e pijeve, ujit të pijshëm, ujit me aditivë (pije joalkoolike); reklamimi; shërbimet 

e marketingut, reklamat e biznesit; menaxhim biznesi; administrimin e biznesit.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  29939 

(151)  21/10/2022 

(181)  30/12/2031 

(210)  KS/M/ 2021/1899 

(732)  Jaffa Plus L.L.C. Veleknicë, pn, 

Gjilan, KOSOVË, KS 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkoolike prej frutash, pije 

jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të 

gazuara, uje mineral me gaz ose pa gaz me aroma frutash, shurupe për pije, shurupe për 

limonada, lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me 

përmbajtje proteinash.    

 

 

 

(111)  29930 

(151)  20/10/2022 

(181)  25/01/2032 

(210)  KS/M/ 2022/107 

(732)  Zhitia Turist SH.P.K. Llugë PN, 

Podujevë, Republika e Kosoves, KS 

(740)  Gazmend Zhitija Llugë PN, Podujevë, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  Zhitia Turist 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

39   Transporti I personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuesve të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhetimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarve; shitja dhe dhënie me qira e aeroplanëve automjeteve dhe autobusëve; 

shpërndarja e pakove postare; paketim dhe deponim I mallrave; informata mbi trafikun   

41   Arsimim; organizim I konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim I shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore. 

   

 

 

(111)  30086 

(151)  15/12/2022 

(181)  04/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/191 

(526)  coffee 

(540)   
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(591)  e kuqe 

(732)  Caffe Group SH.P.K. Rr.”Krenaria e 

Gollakut” p.n. F. Keqekollë, Prishtinë, KS 

(740)  Kadri Krasniqi Jeton Krasniqi 

 F. Keqekollë, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, 

 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, ekstrakt kafeje, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftoftë, ekstrakte të 

zëvendësusve të kafesë, pije dhe preparate me bazë të zëvendësusve të kafesë.   

43   Shërbime për furnizimin me pije dhe ushqim; shërbime hotelesh, kafesh, bareve, 

restoranteve, sneck-bareve, kantinave, butiqeve të kafeve; përgatitje, zhvendosje dhe shitje 

të ushqimit dhe pijeve.   

 

 

 

(111)  30089 

(151)  20/12/2022 

(181)  08/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/200 

(591)  Ngjyra e arit, dhe  Ngjyra e zezë 

(732)  Besëmire Sopaj-Suka Rruga Rrustem 

Statovci, Nr.26, Prishtinë, Kosovë., KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës 

 

   

 

 

 

(111)  30090 

(151)  20/12/2022 

(181)  08/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/201 

(591)  Ngjyra e arit, Ngjyra e bardhë, dhe 

 Ngjyra e zezë 

(732)  Besëmire Sopaj-Suka Rruga Rrustem 

Statovci, Nr.26, Prishtinë, Kosovë, KS 

 

(540)   
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(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe. 

 

   

 

 

 

(111)  30004 

(151)  25/11/2022 

(181)  11/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/240 

(732)  Indrit Gjuzi Rruga Haki Glina, 

stacioni i autobuzit, xhamia, Sauk, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Indrit Gjuzi 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetike jomjekesore dhe preparate kozmetike per kujdesin e lekures; parfume; 

vajra esenciale; substanca për pastrim rrobash; preparate per dekolorim per qellime 

kozmetike;kripera per banje;boje per mjekren;maska bukurie;kremera kozmetike; bojra 

kozmetike, kite kozmetike; lapsa kozmetike; sapuna aromatike; deordorante per njerez dhe 

kafshe;preparate per dush dhe higjene personale;shampo e thate ne forme spray;qerpike 

fallco; thonj fallco; bojra flokesh; locione per floket; shampo per floket per njerez; balsam 

per floket; llak flokesh;preparate per drejtimin e flokeve; preparate per berjen me onde te 

flokeve; boje henna; buzekuq; puder make-upi; preparate per heqjen e make-up-it, ngjitese 

per thonjte; shkume rroje; sapun; shampo per kafshe;preparate per nxirjen e lekures; paste 

dhembesh;boje per qerpiket; letra te lagura per pastrimin e lekures;vaj trendafili; vajra per 

qellime kozmetike;vaj per parfume dhe aroma;vaj lavander;vaj bajamesh;ekstrakte bimore 

per qellime kozmetike;parfumeri.   

26   paruke;mjeker fallco;rrjete flokesh;lule artificiale;mustaqe fallco; floke fallco; qendisje 

ari; kapuça per lyerjen e flokeve; mashe per onde per floket, letra dhe karfica per berjen e 
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flokeve me onde; extensions (shtesa flokesh);karfica; kapese per lyerjen e flokeve; floke 

njeriu;llastiqe flokesh;zbukurime kapelesh; kordon per floket;artikuj dekorues per 

floket;fjongo per floket; bareta;gersheta;dantella.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; organizim dhe administrim; funksione zyre 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. Sherbime publiciteti, 

sherbime marketingu, sherbime te shitjes se bashku me pakice dhe shumice te prodhimeve 

kozmetike dhe te parfumerise;sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; reklamë/publicitet.   

41   Edukim; mundësi trajnimi;argetim; aktivitete sportive dhe kulturore. trajnim praktik; 

sherbime edukimi, trajnimi dhe instruktimi;organizim konkurs bukurie;organizimin 

profesional ne parukeri , estetike , arsim profesional parauniversitar, kopshte ditore 

femijesh; çerdhe femijesh.   

43   Sherbime per ofrimin e ushqimeve dhe pijeve ; akomodim i perkohshem; Vende 

akomodimi, hotele, pensione; Akomodim; Rezervime akomodimi; Shërbime baresh; 

Kafene; Lokale; Shërbime kampingjesh; Kantina; Shërbime Kateringu (Ushqim dhe pije); 

Shërbime kampingjesh pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime hotelerie; Pensione; Motele; 

Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, qelqurinave; Dhënia me 

qira e dhomave të takimeve; Dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me 

qira e tendave; Dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme; Sherbime te restorantit; 

Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim; Shtëpi turizmi.   

44   Sherbime higjene dhe bukurie per njerez ose kafshe; sherbime salloni bukurie; stilim 

flokesh; sherbime spa; manikyr; sherbime sauna;sherbime solari, banjo turke;masazhe; 

marrja me qira e aparateve per stilimin e flokeve;sherbime te sallonit te bukurise per 

meshkuj dhe femra.   

 

 

 

(111)  30091 

(151)  20/12/2022 

(181)  14/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/248 

(732)  NIGELLA SH.P.K  rr. Zenun Beqa, 

70000 Ferizaj, KS 

(740)  Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj 

 
 

(540)  TIMOKINO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; vajra eterike / vajra esenciale; 

aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; vajra për qëllime tualeti; produkte 

kozmetike; sapunë; parfumeri; vajra esencialë; shapon për kokë dhe flokë.   

5   Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime 

farmaceutike; preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për 

qëllime mjekësore.   

29   Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre   
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35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime e shitjes 

me shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajra eterike / vajra esenciale, aromatizues 

ushqimore [vajra esenciale], vajra për qëllime kozmetike, vajra për qëllime pastrimi, vajra 

për parfumeri dhe vajra për aromë, vajra për qëllime tualeti, produkte kozmetike, sapunë, 

parfumeri, shapon për kokë dhe flokë: vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore, 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike, preparate mjekësore bimore, ushqim diete dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjekësore, vajrat dhe yndyra  ushqimore, fara të 

përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre. 

   

 

 

(111)  30092 

(151)  20/12/2022 

(181)  14/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/249 

(732)  Nigella Pharm SH.P.K.  Zenun Beqa, 

70000  Ferizaj, KS 

(740)  Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj 

 
 

(540)  NIGELLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; vajra eterike / vajra esenciale; 

aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; vajra për qëllime tualeti; produkte 

kozmetike; sapunë; parfumeri; vajra esencialë; shapon për kokë dhe flokë   

5   Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime 

farmaceutike; preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për 

qëllime mjekësore.   

29   Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime e shitjes 

me shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajra eterike / vajra esenciale, aromatizues 

ushqimore [vajra esenciale], vajra për qëllime kozmetike, vajra për qëllime pastrimi, vajra 

për parfumeri dhe vajra për aromë, vajra për qëllime tualeti, produkte kozmetike, sapunë, 

parfumeri, shapon për kokë dhe flokë: vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore, 

ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike, preparate mjekësore bimore, ushqim diete dhe 

preparate ushqimore për qëllime mjekësore, vajrat dhe yndyra  ushqimore, fara të 

përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.   

 

 

 

(111)  29991 

(151)  02/11/2022 

(181)  21/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/279 

(591)  E Kaltër, E Verdhë 

(732)  GO Travel SH.P.K. Prishtinë, 

Rr.Hajdar Dushi, Nr.32, KS 

(540)   
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(740)  Avni Bytyqi Kryshefc, Obiliq 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39   Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; informata mbi trafikun.   

 

 

 

(111)  29992 

(151)  02/11/2022 

(181)  21/02/2032 

(210)  KS/M/ 2022/280 

(526)  GO Travel   

(732)  GO Travel SH.P.K. Prishtinë, 

Rr.Hajdar Dushi, Nr.32, KS 

(740)  Avni Bytyqi Kryshefc,Obiliq 

 
 

(540)  GO Travel   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39   Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; informata mbi trafikun.   

 

 

 

(111)  29797 

(151)  29/09/2022 

(181)  16/03/2032 

(210)  KS/M/ 2022/402 

(732)  BIOS LINE SPA Viale Finlandia, 4 

35020 PONTE S. NICOLO’ (PD) 

ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

(540)  BUONERBE 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 5   Shtojca ushqimore; Laksativ; Barna për trajtimin e çrregullimeve të zorrëve; 

Klizma preparate; Preparate të probiotikëve medicinal; Kapsllëk (Barna për lehtësimin e —

); Subtsanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal.   

 

 

 

(111)  29990 

(151)  01/11/2022 

(181)  26/04/2032 

(210)  KS/M/ 2022/674 

(591)  E KUQE, E BARDHE 

(732)  EUROPA CAFFE SH.P.K Rr. Ulpiana 

C-15-1-P ,Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sherbime bar kafe   

 

 

 

(111)  28992 

(151)  08/06/2022 

(181)  07/06/2032 

(210)  KS/M/ 2022/915 

(732)  Aptiv Technologies Limited Erin 

Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, 

Babados, BB 

(740)  SDP Kosovo LLC-Nora Makolli   

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë, 

Kosove 

 
 

(540)  DELPHI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, 

transmetimin apo reprodukcionin e zërit apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, 
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disqe incizuese; makina dhe mekanizma që përdoren për shitje automatike për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues i të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit.   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 15098 

(210) KS/M/ 2008/117 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15116 

(210) KS/M/ 2008/118 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15114 

(210) KS/M/ 2008/119 

(180) 13/04/2022 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15108 

(210) KS/M/ 2008/120 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15101 

(210) KS/M/ 2008/121 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15103 

(210) KS/M/ 2008/122 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje Kosove, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15105 

(210) KS/M/ 2008/123 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14927 

(210) KS/M/ 2008/124 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15119 

(210) KS/M/ 2008/125 

(180) 13/04/2022 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14926 

(210) KS/M/ 2008/126 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) "DUKAGJINI" Sh.p.k  Rr. "Ismail Qemali" 2 30000 Peje , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20561 

(210) KS/M/ 2008/254 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20173 

(210) KS/M/ 2008/256 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, national Corporation, Budweiser 

Budvar, Entreprise Nationale  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20564 

(210) KS/M/ 2008/257 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale  K. Světlé 512/4, České  Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20562 

(210) KS/M/ 2008/258 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise National  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20563 

(210) KS/M/ 2008/261 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20172 

(210) KS/M/ 2008/262 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14921 

(210) KS/M/ 2008/446 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8209 

(210) KS/M/ 2008/513 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) GJOTA n.sh  Rr. Agim Ramadani A1 nr. 5, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10633 

(210) KS/M/ 2008/653 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A.  Via Portici Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15096 

(210) KS/M/ 2008/922 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15094 

(210) KS/M/ 2008/924 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) FrieslandCampina Germany GmbH  Wimpfener Strasse 125, 74078 Heilbronn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20218 

(210) KS/M/ 2008/1069 

(180) 06/03/2032 

(220) 06/03/2012 
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(730) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 

ZHUHAI, GUANGDONG, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20217 

(210) KS/M/ 2008/1070 

(180) 06/03/2032 

(220) 06/03/2012 

(730) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  JINJI WEST ROAD, QIANSHAN 

ZHUHAI, GUANGDONG, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15155 

(210) KS/M/ 2008/1137 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH  Schubertring 6 A-1010 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15158 

(210) KS/M/ 2008/1138 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH  Schubertring 6 A-1010 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15157 

(210) KS/M/ 2008/1139 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH  Schubertring 6 A-1010 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15074 

(210) KS/M/ 2008/1202 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) Dyrup A/S  Gladsaxevej 300, DK-2860 Soborg, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15111 

(210) KS/M/ 2008/1319 

(180) 17/04/2032 

(220) 17/04/2012 

(730) Peek & Cloppenburg KG  Berliner Alle 2, 40212 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15180 

(210) KS/M/ 2008/1405 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) AS CHEMI - PHARM  Pollu 132, 10917 Tallinn., EE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15146 

(210) KS/M/ 2008/1864 

(180) 05/06/2032 

(220) 05/06/2012 

(730) EXCLUSIVE L L C  Zona Industriale Prishtinë , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15147 

(210) KS/M/ 2008/1865 

(180) 05/06/2032 

(220) 05/06/2012 

(730) EXCLUSIVE L L C  Zona Industriale Prishtinë , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18383 

(210) KS/M/ 2008/2169 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) "IPKO Telecommunications" L.L.C.  Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18388 

(210) KS/M/ 2008/2173 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) "IPKO Telecommunications" L.L.C.  Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18390 

(210) KS/M/ 2008/2175 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) "IPKO Telecommunications" L.L.C.  Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20649 

(210) KS/M/ 2008/2176 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) "IPKO Telecommunications" L.L.C.  Rr Nëna Terezë, Ndërtesa e RTK-së Kati. V 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15831 

(210) KS/M/ 2008/2423 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18396 

(210) KS/M/ 2008/2424 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15899 

(210) KS/M/ 2008/2455 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Worldwide Brands, Inc. eine Gesellschaft nach den Gesetzen, des Staates Delaware, 

Wilmington, Delaware, USA; Zweigniederlassung Deutschland,  Kardinal-Frings-Str. 7, 50668 

Köln , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1476 

 

(111) 15895 

(210) KS/M/ 2008/2460 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Biogen MA Inc.  225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15897 

(210) KS/M/ 2008/2465 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Worldwide Brands, Inc.  eine Gesellschaft nach den Gesetzen, des Staates Delaware, 

Wilmington, Delaware, USA; Zweigniederlassung Deutschland, Kardinal-Frings-Str. 7, 50668 

Koln (DE), US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16862 

(210) KS/M/ 2008/2467 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Worldwide Brands, Inc.  eine Gesellschaft nach den Gesetzen, des Staates Delaware, 

Wilmington, Delaware, USA; Zweigniederlassung Deutschland, Kardinal-Frings-Str. 7, 50668 

Koln, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16904 

(210) KS/M/ 2008/2468 

(180) 03/07/2032 

(220) 03/07/2012 

(730) HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE   Immeuble Edison, Z.I. Paris Nord II, 

33 rue des Vanesses, F-93420 Villepinte, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15914 

(210) KS/M/ 2008/2470 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17646 

(210) KS/M/ 2008/2471 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17644 

(210) KS/M/ 2008/2472 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15892 

(210) KS/M/ 2008/2473 

(180) 15/06/2032 

(220) 15/06/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16363 

(210) KS/M/ 2008/2474 

(180) 15/06/2032 

(220) 15/06/2012 

(730) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  FIFA-Strasse 20 CH-8044 

Zürich , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16366 

(210) KS/M/ 2008/2475 

(180) 26/06/2032 

(220) 26/06/2012 

(730) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  FIFA-Strasse 20 CH-8044 

Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16367 

(210) KS/M/ 2008/2476 

(180) 26/06/2032 

(220) 26/06/2012 
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(730) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  FIFA-Strasse 20 CH-8044 

Zürich , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15890 

(210) KS/M/ 2008/2479 

(180) 27/06/2032 

(220) 27/06/2012 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15885 

(210) KS/M/ 2008/2598 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15957 

(210) KS/M/ 2008/2599 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15919 

(210) KS/M/ 2008/2603 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15984 

(210) KS/M/ 2008/2664 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) JT International SA  8 rue Kazam-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15979 

(210) KS/M/ 2008/2670 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15975 

(210) KS/M/ 2008/2675 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15974 

(210) KS/M/ 2008/2676 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15962 

(210) KS/M/ 2008/2680 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16047 

(210) KS/M/ 2008/2699 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16312 

(210) KS/M/ 2008/2717 

(180) 20/07/2032 

(220) 20/07/2012 

(730) JT International SA  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15904 

(210) KS/M/ 2008/2734 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Austria Tabak GmbH  Koppstraβe 116, A-1160 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15805 

(210) KS/M/ 2008/2740 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Austria Tabak GmbH & Co. KG  Koppstraβe116, A-1160 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16316 

(210) KS/M/ 2008/2757 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16317 

(210) KS/M/ 2008/2759 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15923 

(210) KS/M/ 2008/2850 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) CHIWA PHARMA  63 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15918 

(210) KS/M/ 2008/2864 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Sanofi Mature IP  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15910 

(210) KS/M/ 2008/2875 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Sanofi Mature IP  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17593 

(210) KS/M/ 2008/2902 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15821 

(210) KS/M/ 2008/2903 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi Mature IP  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15830 

(210) KS/M/ 2008/2906 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15898 

(210) KS/M/ 2008/2914 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15711 

(210) KS/M/ 2008/2924 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15801 

(210) KS/M/ 2008/2979 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15865 

(210) KS/M/ 2008/2983 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15888 

(210) KS/M/ 2008/3027 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15878 

(210) KS/M/ 2008/3048 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15877 

(210) KS/M/ 2008/3051 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Hoechst GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15880 

(210) KS/M/ 2008/3069 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 
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(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15882 

(210) KS/M/ 2008/3073 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15674 

(210) KS/M/ 2008/3077 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16320 

(210) KS/M/ 2008/3114 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15884 

(210) KS/M/ 2008/3118 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16071 

(210) KS/M/ 2008/3119 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15707 

(210) KS/M/ 2008/3121 

(180) 10/08/2032 
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(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16074 

(210) KS/M/ 2008/3122 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16323 

(210) KS/M/ 2008/3124 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16324 

(210) KS/M/ 2008/3125 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16092 

(210) KS/M/ 2008/3126 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) AVENTIS PHARMA SA  20, Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16325 

(210) KS/M/ 2008/3127 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16326 

(210) KS/M/ 2008/3128 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH   Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16327 

(210) KS/M/ 2008/3131 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16328 

(210) KS/M/ 2008/3133 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16330 

(210) KS/M/ 2008/3153 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16075 

(210) KS/M/ 2008/3154 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16077 

(210) KS/M/ 2008/3156 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16087 

(210) KS/M/ 2008/3160 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15744 

(210) KS/M/ 2008/3172 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15734 

(210) KS/M/ 2008/3178 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16331 

(210) KS/M/ 2008/3182 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15740 

(210) KS/M/ 2008/3188 

(180) 06/08/2032 

(220) 06/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15698 

(210) KS/M/ 2008/3193 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15691 

(210) KS/M/ 2008/3196 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15687 

(210) KS/M/ 2008/3200 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18405 

(210) KS/M/ 2008/3201 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18406 

(210) KS/M/ 2008/3202 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18410 

(210) KS/M/ 2008/3207 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) A. NATTERMANN & CIE. GmbH  Nattermannallee 1, D-50829 KOLN , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15682 

(210) KS/M/ 2008/3210 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18414 

(210) KS/M/ 2008/3213 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15678 

(210) KS/M/ 2008/3217 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15675 

(210) KS/M/ 2008/3235 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Sanofi S.p.A.  Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16241 

(210) KS/M/ 2008/3237 

(180) 06/07/2032 

(220) 06/07/2012 

(730) Queisser Pharma GmbH & Co. KG  Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16238 

(210) KS/M/ 2008/3238 

(180) 26/06/2032 

(220) 26/06/2012 

(730) Queisser Pharma GmbH & Co. KG  Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16488 

(210) KS/M/ 2008/3240 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 
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(730) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG  Domring 59581 Warstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17198 

(210) KS/M/ 2008/3246 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) KOOKAI  45, avenue Victor Hugo F-93534 Aubervilliers, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15299 

(210) KS/M/ 2008/3251 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG  Domring 59581 Warstein , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18416 

(210) KS/M/ 2008/3257 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) IPSEN BIOPHARM LIMITED  Ash Road, Wrexham Industrial Estate WREXHAM, 

LL13, 9UF , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18423 

(210) KS/M/ 2008/3258 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) IPSEN  65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18424 

(210) KS/M/ 2008/3259 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) IPSEN  65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16382 

(210) KS/M/ 2008/3271 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti  Termékek Gyára Zrt. Tó utca 1-5, H-1045 Budapest , 

HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16494 

(210) KS/M/ 2008/3272 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.  Tó utca 1-5, H-1045 Budapest , 

HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16503 

(210) KS/M/ 2008/3280 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16513 

(210) KS/M/ 2008/3285 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16515 

(210) KS/M/ 2008/3286 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16519 

(210) KS/M/ 2008/3288 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16278 

(210) KS/M/ 2008/3291 

(180) 03/07/2032 

(220) 03/07/2012 

(730) UCB Pharma GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16521 

(210) KS/M/ 2008/3304 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16521 

(210) KS/M/ 2008/3304 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16537 

(210) KS/M/ 2008/3306 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16539 

(210) KS/M/ 2008/3309 

(180) 08/08/2032 
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(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16543 

(210) KS/M/ 2008/3312 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16548 

(210) KS/M/ 2008/3321 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16551 

(210) KS/M/ 2008/3346 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16555 

(210) KS/M/ 2008/3352 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Exolon Group GmbH  Löwengrube 18, 80333 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16556 

(210) KS/M/ 2008/3356 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15673 

(210) KS/M/ 2008/3363 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) Turner Broadcasting System Europe Limited  Turner House, 16 Great Marlborough Street 

London W1F 7HS, United Kingdom, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16560 

(210) KS/M/ 2008/3364 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16572 

(210) KS/M/ 2008/3372 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG   Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16574 

(210) KS/M/ 2008/3374 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG   Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15671 

(210) KS/M/ 2008/3390 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) Turner Broadcasting System Europe Limited  Turner House, 16 Great Marlborough Street 

London W1F 7HS, United Kingdom, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17299 

(210) KS/M/ 2008/3391 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17301 

(210) KS/M/ 2008/3392 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17774 

(210) KS/M/ 2008/3393 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Koninklijke Douwe Egberts B.V.  Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15670 

(210) KS/M/ 2008/3394 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15668 

(210) KS/M/ 2008/3398 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18436 

(210) KS/M/ 2008/3408 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) COLOPLAST A/S  Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16105 

(210) KS/M/ 2008/3410 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Ltd.  One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16106 

(210) KS/M/ 2008/3414 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16107 

(210) KS/M/ 2008/3415 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16110 

(210) KS/M/ 2008/3416 

(180) 03/09/2032 

(220) 03/09/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17303 

(210) KS/M/ 2008/3418 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) PARMALAT S.p.A.   Via Guglielmo Silva 9, 20149 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21823 

(210) KS/M/ 2008/3419 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Filtrox AG  Moosmühlenstrasse 6, CH-9000 St. Gallen, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17211 

(210) KS/M/ 2008/3428 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.  Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17304 

(210) KS/M/ 2008/3429 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) ARLANXEO Netherlands B.V.  Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17210 

(210) KS/M/ 2008/3431 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16073 

(210) KS/M/ 2008/3432 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17209 

(210) KS/M/ 2008/3433 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17208 

(210) KS/M/ 2008/3434 

(180) 03/08/2032 
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(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.  Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17207 

(210) KS/M/ 2008/3435 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16076 

(210) KS/M/ 2008/3437 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17363 

(210) KS/M/ 2008/3438 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17205 

(210) KS/M/ 2008/3439 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17204 

(210) KS/M/ 2008/3440 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17203 

(210) KS/M/ 2008/3441 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16078 

(210) KS/M/ 2008/3442 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17201 

(210) KS/M/ 2008/3443 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17200 

(210) KS/M/ 2008/3444 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16081 

(210) KS/M/ 2008/3445 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17199 

(210) KS/M/ 2008/3447 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17196 

(210) KS/M/ 2008/3448 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.   Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX Delft, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16082 

(210) KS/M/ 2008/3450 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17193 

(210) KS/M/ 2008/3451 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23672 

(210) KS/M/ 2008/3455 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23531 

(210) KS/M/ 2008/3457 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación - 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A CORUNA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23532 

(210) KS/M/ 2008/3458 

(180) 21/08/2032 
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(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO, A CORUNA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23533 

(210) KS/M/ 2008/3459 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

''Edificio Inditex'' E-15142 Arteixo (A CORUNA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23570 

(210) KS/M/ 2008/3461 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23681 

(210) KS/M/ 2008/3462 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23691 

(210) KS/M/ 2008/3465 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) ANTONIO PUIG SA  46-48 Plaza Europa, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23683 

(210) KS/M/ 2008/3469 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13715 

(210) KS/M/ 2008/3475 

(180) 03/08/2032 

(220) 03/08/2012 

(730) LE PALAIS DES THÉS Société anonyme  64, rue Vieille du Temple 75003 PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23673 

(210) KS/M/ 2008/3476 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23626 

(210) KS/M/ 2008/3477 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23671 

(210) KS/M/ 2008/3480 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL  56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23483 

(210) KS/M/ 2008/3490 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Timex Group USA, Inc.  Middlebury, State of Connecticut , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13398 

(210) KS/M/ 2008/3493 

(180) 03/07/2032 

(220) 03/07/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13399 

(210) KS/M/ 2008/3494 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13718 

(210) KS/M/ 2008/3499 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) ECCO SKO A/S  Industrivej 5 DK-6261 Bredebro , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15327 

(210) KS/M/ 2008/3501 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Leister Brands AG  Galileo-Str. 10 CH-6056 Kägiswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15334 

(210) KS/M/ 2008/3502 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Leister Brands AG  Galileo-Str. 10 CH-6056 Kägiswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22919 

(210) KS/M/ 2008/3504 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Orange Brand Services Limited  of 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9362 

(210) KS/M/ 2008/3513 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DANISCO US INC.  925 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16753 

(210) KS/M/ 2008/3535 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18195 

(210) KS/M/ 2008/3537 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17032 

(210) KS/M/ 2008/3538 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17309 

(210) KS/M/ 2008/3539 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16579 

(210) KS/M/ 2008/3540 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) UCB FARCHIM SA  Z.I. Planchy, Chemin de Croix- Blanche 10, C.P. 411 CH- 1630 

Bulle, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16580 

(210) KS/M/ 2008/3541 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) UCB FARCHIM SA  Z.I. Planchy, Chemin de Croix- Blanche 10, C.P. 411 CH- 1630 

Bulle, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16930 

(210) KS/M/ 2008/3542 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI & C.S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15360 

(210) KS/M/ 2008/3544 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) IPSEN  65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15361 

(210) KS/M/ 2008/3545 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) IPSEN  65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17672 

(210) KS/M/ 2008/3547 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) METALTEX SA  6850 MENDRISIO, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18112 

(210) KS/M/ 2008/3548 

(180) 10/08/2032 
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(220) 10/08/2012 

(730) METALTEX SA  6850 MENDRISIO, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16581 

(210) KS/M/ 2008/3555 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) CA`DA MOSTO SPA  Società Unipersonale, Via Venezia 146, 30037 SCORZE' (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17214 

(210) KS/M/ 2008/3559 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16391 

(210) KS/M/ 2008/3560 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23536 

(210) KS/M/ 2008/3563 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex", E- 15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23482 

(210) KS/M/ 2008/3567 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE SPA  Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23472 

(210) KS/M/ 2008/3568 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Pirelli Tyre S.p.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23498 

(210) KS/M/ 2008/3570 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23479 

(210) KS/M/ 2008/3572 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23478 

(210) KS/M/ 2008/3573 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) ARLANXEO Netherlands B.V.  Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23468 

(210) KS/M/ 2008/3574 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Covestro (Netherlands) B.V.  Ratelaar 39 F, 3434 EW Nieuwegein, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23477 

(210) KS/M/ 2008/3576 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1 NL-6411 TE HEERLEN , NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23464 

(210) KS/M/ 2008/3579 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) OCI Nitrogen B.V.  Mijnweg 1 6167 AC Geleen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23471 

(210) KS/M/ 2008/3585 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL- 6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23467 

(210) KS/M/ 2008/3586 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23523 

(210) KS/M/ 2008/3589 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex E - 15142 ARTEXIO (A CORUÑA) (ES), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23525 

(210) KS/M/ 2008/3590 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex E - 15142 Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23535 

(210) KS/M/ 2008/3591 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 
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(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex E - 15142 ARTEXIO (A CORUÑA) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23529 

(210) KS/M/ 2008/3592 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.  Avda. de la Diputacion - Edificio Inditex, 15142 

Arteixo (A Coruna), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25001 

(210) KS/M/ 2008/3593 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex", E- 15142 Arteixo (A CORUÑA) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23542 

(210) KS/M/ 2008/3594 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.  Avda. de la Diputacion - Edificio Inditex, 15142 

Arteixo (A Coruna), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25081 

(210) KS/M/ 2008/3595 

(180) 22/08/2032 

(220) 22/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex", E- 15142 Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23526 

(210) KS/M/ 2008/3596 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.  Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 15142 

Arteixo (A Coruna), ES 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23537 

(210) KS/M/ 2008/3597 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex", E- 15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16777 

(210) KS/M/ 2008/3598 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex", E- 15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15993 

(210) KS/M/ 2008/3602 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Sociètè anonyme  "Les Miroirs", 18, avenue 

d`Alsace, F-92400 COURBEVOIE , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16934 

(210) KS/M/ 2008/3603 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Sociètè anonyme  "Les Miroirs", 18, avenue 

d`Alsace, F- 92400 COURBEVOIE , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16000 

(210) KS/M/ 2008/3604 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly , CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16587 

(210) KS/M/ 2008/3605 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16589 

(210) KS/M/ 2008/3607 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne, 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16591 

(210) KS/M/ 2008/3608 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16592 

(210) KS/M/ 2008/3609 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne, 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16593 

(210) KS/M/ 2008/3610 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE SPA  Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16595 

(210) KS/M/ 2008/3612 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE SPA  Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16019 

(210) KS/M/ 2008/3613 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING ITALY S.p.A.  Via Cavallo 18, 10078 

VENARIA REALE (TO) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16099 

(210) KS/M/ 2008/3615 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Sociètè anonyme  "Les Miroirs", 18, avenue 

d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16104 

(210) KS/M/ 2008/3616 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) SICPA HOLDING SA  Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16001 

(210) KS/M/ 2008/3617 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN Sociètè anonyme  "Les Miroirs", 18, avenue 

d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23898 

(210) KS/M/ 2008/3619 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE  Via Ippolito Nievo n.19 33038 

San Daniele del Friuli (UD), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16393 

(210) KS/M/ 2008/3621 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Sport Vision d.o.o.  Milentija Popovića 5v 11070 Novi Beograd, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16594 

(210) KS/M/ 2008/3622 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16596 

(210) KS/M/ 2008/3623 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16100 

(210) KS/M/ 2008/3624 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16939 

(210) KS/M/ 2008/3625 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17350 

(210) KS/M/ 2008/3626 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 
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(730) SAINT- GOBAIN AUTOVER FRANCE  Société par Actions Simplifiée 41, rue des 

Bruyères F-69330 PUSIGNAN, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16101 

(210) KS/M/ 2008/3627 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16176 

(210) KS/M/ 2008/3628 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) 1. Arla Foods amba  

2. Arla Foods Trading A/S  1. Sønderhøj 14, 8260 Viby J 

2. Sønderhøj 14, 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16599 

(210) KS/M/ 2008/3630 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne, 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16597 

(210) KS/M/ 2008/3631 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne, 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16600 

(210) KS/M/ 2008/3632 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17325 

(210) KS/M/ 2008/3637 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16021 

(210) KS/M/ 2008/3645 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) ALTAVIA  10, rue Blanqui F-93400 Saint Ouen, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16102 

(210) KS/M/ 2008/3654 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Sony Corporation  1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16103 

(210) KS/M/ 2008/3668 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH  Spitalgasse 2, CH-3011 Bern , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15889 

(210) KS/M/ 2008/3669 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH  Spitalgasse 2 CH-3011 Bern, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17920 

(210) KS/M/ 2008/3671 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH  Spitalgasse 2, CH-3011 BERN, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23864 

(210) KS/M/ 2008/3769 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED  of 3 More London Riverside, London, SE1 

2AQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23847 

(210) KS/M/ 2008/3772 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15872 

(210) KS/M/ 2008/3773 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23848 

(210) KS/M/ 2008/3774 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15871 

(210) KS/M/ 2008/3777 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18401 

(210) KS/M/ 2008/3778 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23607 

(210) KS/M/ 2008/3781 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23865 

(210) KS/M/ 2008/3783 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23751 

(210) KS/M/ 2008/3786 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15842 

(210) KS/M/ 2008/3787 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23866 

(210) KS/M/ 2008/3788 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Bayerwerk, 51368 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15841 

(210) KS/M/ 2008/3789 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23867 

(210) KS/M/ 2008/3790 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Bayerwerk, 51368 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23868 

(210) KS/M/ 2008/3791 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23745 

(210) KS/M/ 2008/3792 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23605 

(210) KS/M/ 2008/3794 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23833 

(210) KS/M/ 2008/3799 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 
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(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23618 

(210) KS/M/ 2008/3800 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15843 

(210) KS/M/ 2008/3802 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23622 

(210) KS/M/ 2008/3803 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  51368, Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23630 

(210) KS/M/ 2008/3804 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23624 

(210) KS/M/ 2008/3805 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16603 

(210) KS/M/ 2008/3807 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23620 

(210) KS/M/ 2008/3808 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23638 

(210) KS/M/ 2008/3810 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23617 

(210) KS/M/ 2008/3812 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23625 

(210) KS/M/ 2008/3813 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23603 

(210) KS/M/ 2008/3815 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23643 

(210) KS/M/ 2008/3816 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23632 

(210) KS/M/ 2008/3817 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23602 

(210) KS/M/ 2008/3819 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23629 

(210) KS/M/ 2008/3822 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23601 

(210) KS/M/ 2008/3823 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 
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(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23754 

(210) KS/M/ 2008/3825 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23752 

(210) KS/M/ 2008/3829 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23766 

(210) KS/M/ 2008/3832 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23767 

(210) KS/M/ 2008/3834 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  15 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23784 

(210) KS/M/ 2008/3837 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23600 

(210) KS/M/ 2008/3840 

(180) 15/08/2032 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1522 

 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  16 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23652 

(210) KS/M/ 2008/3841 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23579 

(210) KS/M/ 2008/3842 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23740 

(210) KS/M/ 2008/3844 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23650 

(210) KS/M/ 2008/3846 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23651 

(210) KS/M/ 2008/3847 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24703 

(210) KS/M/ 2008/3848 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23615 

(210) KS/M/ 2008/3849 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23655 

(210) KS/M/ 2008/3850 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23611 

(210) KS/M/ 2008/3851 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23613 

(210) KS/M/ 2008/3852 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23612 

(210) KS/M/ 2008/3853 

(180) 15/08/2032 
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(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23614 

(210) KS/M/ 2008/3854 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23616 

(210) KS/M/ 2008/3856 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23580 

(210) KS/M/ 2008/3857 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23574 

(210) KS/M/ 2008/3858 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23577 

(210) KS/M/ 2008/3859 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Alcafleu Management GmbH & Co. KG  Lilienthalstrasse 4, 12529 Schönefeld OT 

Waltersdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23575 

(210) KS/M/ 2008/3862 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23583 

(210) KS/M/ 2008/3866 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14, rue Jeanne d'Asnieres 92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17498 

(210) KS/M/ 2008/3868 

(180) 24/07/2032 

(220) 24/07/2012 

(730) Queisser Pharma GmbH & Co. KG  Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17499 

(210) KS/M/ 2008/3869 

(180) 24/07/2032 

(220) 24/07/2012 

(730) Queisser Pharma GmbH & Co. KG  Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23587 

(210) KS/M/ 2008/3871 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23953 

(210) KS/M/ 2008/3877 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 
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(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23606 

(210) KS/M/ 2008/3882 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.   (INDITEX, S.A.) Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23677 

(210) KS/M/ 2008/3883 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.   (INDITEX, S.A.) Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23586 

(210) KS/M/ 2008/3890 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23588 

(210) KS/M/ 2008/3895 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24699 

(210) KS/M/ 2008/3897 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16818 

(210) KS/M/ 2008/3898 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningenstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18403 

(210) KS/M/ 2008/3899 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23591 

(210) KS/M/ 2008/3901 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18404 

(210) KS/M/ 2008/3902 

(180) 17/07/2032 

(220) 17/07/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18412 

(210) KS/M/ 2008/3903 

(180) 17/07/2032 

(220) 17/07/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23804 

(210) KS/M/ 2008/3905 

(180) 15/08/2032 
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(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24708 

(210) KS/M/ 2008/3906 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23770 

(210) KS/M/ 2008/3907 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23595 

(210) KS/M/ 2008/3908 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23597 

(210) KS/M/ 2008/3909 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23592 

(210) KS/M/ 2008/3910 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23593 

(210) KS/M/ 2008/3911 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23589 

(210) KS/M/ 2008/3912 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación - 

Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23828 

(210) KS/M/ 2008/3915 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23956 

(210) KS/M/ 2008/3916 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23596 

(210) KS/M/ 2008/3918 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23594 

(210) KS/M/ 2008/3924 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avda. de la Diputación, 

"Edificio Inditex" E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23955 

(210) KS/M/ 2008/3925 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)  Avenida. de la Diputación, 

Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23806 

(210) KS/M/ 2008/3926 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23805 

(210) KS/M/ 2008/3927 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84, CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23807 

(210) KS/M/ 2008/3933 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23663 

(210) KS/M/ 2008/3944 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Straße 84 CH-4002 Basel, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23664 

(210) KS/M/ 2008/3945 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23856 

(210) KS/M/ 2008/3946 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Bayerwerk 51368 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18413 

(210) KS/M/ 2008/3947 

(180) 17/07/2032 

(220) 17/07/2012 

(730) Sinalco International GmbH & Co KG  Römerstrasse 109, 47179 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23853 

(210) KS/M/ 2008/3948 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23658 

(210) KS/M/ 2008/3949 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23675 

(210) KS/M/ 2008/3950 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 
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(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23682 

(210) KS/M/ 2008/3951 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23659 

(210) KS/M/ 2008/3952 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23679 

(210) KS/M/ 2008/3955 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23657 

(210) KS/M/ 2008/3957 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23656 

(210) KS/M/ 2008/3958 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17927 

(210) KS/M/ 2008/3961 

(180) 15/08/2032 
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(220) 15/08/2012 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23661 

(210) KS/M/ 2008/3967 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23660 

(210) KS/M/ 2008/3968 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23662 

(210) KS/M/ 2008/3969 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Via Gaetano Negri, 10 I-20123 MILANO (MI) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23746 

(210) KS/M/ 2008/3971 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23771 

(210) KS/M/ 2008/3975 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) PIRELLI & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - Milano , IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18418 

(210) KS/M/ 2008/3976 

(180) 24/12/2032 

(220) 24/12/2012 

(730) IPSEN PHARMA S.A.S.  65 Quai Georges Gorse - 92100 Boulogne-Billancourt,, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23747 

(210) KS/M/ 2008/3977 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Pirelli & C. S.P.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25-Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23854 

(210) KS/M/ 2008/3978 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.  12, place Vendôme, F-75001 PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23855 

(210) KS/M/ 2008/3979 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.  12, Place Vendôme F-75001 PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23563 

(210) KS/M/ 2008/3981 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.  Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A Coruña), FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20085 

(210) KS/M/ 2008/3983 

(180) 24/12/2032 

(220) 24/12/2012 

(730) IPSEN PHARMA S.A.S.  65 Quai Georges Gorse - 92100 Boulogne-Billancourt, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23582 

(210) KS/M/ 2008/3985 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.  Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A Coruña), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25159 

(210) KS/M/ 2008/3987 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) EXIDE TECHNOLOGIES SRL  Rue de Florival 93 1390 Archennes, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23685 

(210) KS/M/ 2008/3992 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Exide Australia Pty  Ltd.  1 Winterton Road, Clayton, Victoria 3168 , AU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23687 

(210) KS/M/ 2008/3993 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Exide Technologies GmbH  Im Thiergarten 63654 Büdingen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23686 

(210) KS/M/ 2008/3995 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Exide Technologies GmbH  Im Thiergarten 63654 Büdingen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23688 

(210) KS/M/ 2008/3996 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 
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(730) Exide Technologies GmbH  Im Thiergarten 63654 Büdingen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23599 

(210) KS/M/ 2008/3997 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A.  Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A Coruña), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23690 

(210) KS/M/ 2008/3998 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.  Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

Arteixo, A Coruña, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23689 

(210) KS/M/ 2008/3999 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.  Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

Arteixo, A Coruña, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23857 

(210) KS/M/ 2008/4002 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) FUNDACION GALA-SALVADOR DALI  Pujada del Castell, 28-Torre Galatea E-17600 

Figueras (Girona), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23858 

(210) KS/M/ 2008/4003 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) FUNDACION GALA-SALVADOR DALI  Pujada del Castell, 28-Torre Galatea E-17600 

Figueras (Girona), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23481 

(210) KS/M/ 2008/4008 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) NUNHEMS B.V.  Voort 6 NL-6083 AC Nunhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23684 

(210) KS/M/ 2008/4009 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) The "Old Bushmills" Distillery Co. Limited  Bushmills, Co. Antrim. Northern Ireland 

BT57 8XH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24547 

(210) KS/M/ 2008/4136 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15977 

(210) KS/M/ 2008/4259 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9565 

(210) KS/M/ 2008/4376 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) XELLA DEUTSCHLAND GmbH  Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9835 

(210) KS/M/ 2008/4396 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) 1. Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501, JP  2. SONY 

CORPORATION, 1-7-1 konan, Minato-ku; Tokyo 108-0075, JP, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16013 

(210) KS/M/ 2008/4431 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16749 

(210) KS/M/ 2008/4436 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22 ,85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16747 

(210) KS/M/ 2008/4437 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16919 

(210) KS/M/ 2008/4444 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Swiss Re Ltd  Mythenquai 50/60, 8002 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16924 

(210) KS/M/ 2008/4447 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Swiss Re Ltd  Mythenquai 50/60, 8002 Zürich , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16744 

(210) KS/M/ 2008/4458 
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(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15857 

(210) KS/M/ 2008/4467 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West Wayzata, Minnesota 55391-5624, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17430 

(210) KS/M/ 2008/4468 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) Aktiebolaget SKF  415 50 GOTEBORG, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16945 

(210) KS/M/ 2008/4471 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT  21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15996 

(210) KS/M/ 2008/4472 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15969 

(210) KS/M/ 2008/4473 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18006 

(210) KS/M/ 2008/4474 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING  21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16002 

(210) KS/M/ 2008/4479 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16884 

(210) KS/M/ 2008/4480 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING  21 Avenue Camille Cavalier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16886 

(210) KS/M/ 2008/4481 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION  21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15813 

(210) KS/M/ 2008/4484 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) VERALLIA FRANCE  Tour CARPE DIEM, place des Corolles-Esplanade Nord 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15966 

(210) KS/M/ 2008/4488 

(180) 27/08/2032 
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(220) 27/08/2012 

(730) CARGILL, INCORPORATED  15407 McGinty Road West Wayzata, Minnesota 55391-

5624, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16003 

(210) KS/M/ 2008/4489 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) DOC Kaas B.V.   Buitenvaart 4001 7905 TC Hoogeveen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18430 

(210) KS/M/ 2008/4490 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15997 

(210) KS/M/ 2008/4491 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Cargill, Incorporated  15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15839 

(210) KS/M/ 2008/4494 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16015 

(210) KS/M/ 2008/4495 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16016 

(210) KS/M/ 2008/4497 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17383 

(210) KS/M/ 2008/4498 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) Aktiebolaget SKF  415 50 GOTEBORG, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16017 

(210) KS/M/ 2008/4500 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16018 

(210) KS/M/ 2008/4501 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16023 

(210) KS/M/ 2008/4502 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17130 

(210) KS/M/ 2008/4503 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16026 

(210) KS/M/ 2008/4504 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16027 

(210) KS/M/ 2008/4505 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16028 

(210) KS/M/ 2008/4507 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Symbol Technologies, LLC  One Zebra Plaza, Holtsville, NY 11742 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16037 

(210) KS/M/ 2008/4510 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Symbol Technologies, LLC  One Zebra Plaza, Holtsville, NY 11742 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16739 

(210) KS/M/ 2008/4515 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16737 

(210) KS/M/ 2008/4516 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16040 

(210) KS/M/ 2008/4522 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16042 

(210) KS/M/ 2008/4523 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16743 

(210) KS/M/ 2008/4524 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16925 

(210) KS/M/ 2008/4525 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16927 

(210) KS/M/ 2008/4526 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15851 

(210) KS/M/ 2008/4527 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 
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(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15942 

(210) KS/M/ 2008/4528 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15945 

(210) KS/M/ 2008/4529 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16741 

(210) KS/M/ 2008/4531 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15936 

(210) KS/M/ 2008/4536 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15935 

(210) KS/M/ 2008/4537 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18442 

(210) KS/M/ 2008/4541 

(180) 27/09/2032 
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(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16038 

(210) KS/M/ 2008/4543 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast  3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16868 

(210) KS/M/ 2008/4553 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Swiss Re Ltd  Mythenquai 50/60, 8002 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21893 

(210) KS/M/ 2008/4555 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE  19 Boulevard Jules Carteret, 69007 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17321 

(210) KS/M/ 2008/4556 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE  19 Boulevard Jules Carteret, 69007 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16757 

(210) KS/M/ 2008/4557 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) Irish Seafood Investment Limited   Unit 14 Classon House, Dundrum Business Park, 

Dundrum Dublin 14, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17939 

(210) KS/M/ 2008/4559 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) EUROLINERS a French company  Z.I. de Boulay, 30 rue Général de Rascas, 57220 

BOULAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17942 

(210) KS/M/ 2008/4566 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) VINCI ENERGIES  2169 boulevard de la Défense 92000 Nanterre, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21891 

(210) KS/M/ 2008/4578 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W. L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15964 

(210) KS/M/ 2008/4580 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SANOFI  54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16858 

(210) KS/M/ 2008/4582 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING  21 Avenue Camille Cavalier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16856 

(210) KS/M/ 2008/4583 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 
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(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING  21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16960 

(210) KS/M/ 2008/4584 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) ALK-Abelló A/S  Bøge Allé 6-8 DK-2970 Hørsholm, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17364 

(210) KS/M/ 2008/4585 

(180) 27/08/2032 

(220) 27/08/2012 

(730) KG Ritz Messwandler GmbH & Co.  Wandsbeker Zollstr. 92-98, 22041 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17326 

(210) KS/M/ 2008/4844 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16039 

(210) KS/M/ 2008/4846 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) STAR MICRONICS CO., LTD  20-10, Nakayoshida, Suruga-ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 

422-8654, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16197 

(210) KS/M/ 2008/4851 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16205 

(210) KS/M/ 2008/4854 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16213 

(210) KS/M/ 2008/4860 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16846 

(210) KS/M/ 2008/4863 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16730 

(210) KS/M/ 2008/4864 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Vaucher Manufacture Fleurier S.A. 

  Rue de l' Hôpital 33 CH-2114 Fleurier, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16758 

(210) KS/M/ 2008/4868 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Vaucher Manufacture Fleurier S.A.  Rue de l' Hôpital 33 CH-2114 Fleurier, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16219 

(210) KS/M/ 2008/4871 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141 CH-6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16863 

(210) KS/M/ 2008/4873 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16380 

(210) KS/M/ 2008/4879 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16378 

(210) KS/M/ 2008/4881 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16371 

(210) KS/M/ 2008/4882 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  17 boulevard Haussmann F-75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16256 

(210) KS/M/ 2008/4896 

(180) 05/09/2032 

(220) 05/09/2012 

(730) GRUNDFOS HOLDING A/S  Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16258 

(210) KS/M/ 2008/4900 

(180) 05/09/2032 

(220) 05/09/2012 

(730) GRUNDFOS HOLDING A/S  Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, DK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18462 

(210) KS/M/ 2008/4901 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Bulgari S.p.A.  11, Lungotevere Marzio - Rome, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18464 

(210) KS/M/ 2008/4914 

(180) 13/08/2032 

(220) 13/08/2012 

(730) Bulgari S.p.A.  11, Lungotevere Marzio - Rome, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18463 

(210) KS/M/ 2008/4915 

(180) 28/08/2032 

(220) 28/08/2012 

(730) ABBOTT LABORATORIES  100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15855 

(210) KS/M/ 2008/4916 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16729 

(210) KS/M/ 2008/4917 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16842 

(210) KS/M/ 2008/4918 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 
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(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15709 

(210) KS/M/ 2008/4919 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16839 

(210) KS/M/ 2008/4920 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16728 

(210) KS/M/ 2008/4921 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16721 

(210) KS/M/ 2008/4922 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG S.à r.l.  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16759 

(210) KS/M/ 2008/4923 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG S.à r.l.  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16716 

(210) KS/M/ 2008/4924 

(180) 10/09/2032 
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(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG S.à r.l.  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16760 

(210) KS/M/ 2008/4925 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG S.à r.l.  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16713 

(210) KS/M/ 2008/4926 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16712 

(210) KS/M/ 2008/4927 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16711 

(210) KS/M/ 2008/4929 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16710 

(210) KS/M/ 2008/4930 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG S.à r.l.  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16706 

(210) KS/M/ 2008/4931 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16709 

(210) KS/M/ 2008/4932 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16708 

(210) KS/M/ 2008/4933 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16707 

(210) KS/M/ 2008/4934 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16869 

(210) KS/M/ 2008/4935 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16030 

(210) KS/M/ 2008/4942 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) MERIAL  29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16031 

(210) KS/M/ 2008/4943 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) MERIAL  29, avenue Tony Garnier F-69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17366 

(210) KS/M/ 2008/4946 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) EJOT Holding GmbH & CO. KG  Im Herrengarten 1, 57319 Bad Berleburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17365 

(210) KS/M/ 2008/4947 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) 4CARE GmbH  Fraunhoferstraße 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16109 

(210) KS/M/ 2008/4948 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730)  URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd.   Szépvölgyi út 41, 2. em. 2., H-1037 

Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16085 

(210) KS/M/ 2008/4949 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730)  URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd.   Szépvölgyi út 41, 2. em. 2., H-1037 

Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16084 

(210) KS/M/ 2008/4950 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 
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(730) URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd.  Szépvölgyi út 41, 2. em. 2., H-1037 

Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16083 

(210) KS/M/ 2008/4951 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd.  Szépvölgyi út 41, 2. em. 2., H-1037 

Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17328 

(210) KS/M/ 2008/4959 

(180) 18/09/2032 

(220) 18/09/2012 

(730) 4CARE GmbH  Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16872 

(210) KS/M/ 2008/4972 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) Chopard International S.A.  Route de Promenthoux, CH-1197 PRANGINS, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16734 

(210) KS/M/ 2008/4973 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) Chopard Accessories (Ireland) Limited  15 Harcourt Street, Dublin 2, DO2 XY47, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16809 

(210) KS/M/ 2008/4976 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16811 

(210) KS/M/ 2008/4979 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16812 

(210) KS/M/ 2008/4981 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16827 

(210) KS/M/ 2008/4982 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15852 

(210) KS/M/ 2008/4985 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) W.L. Gore & Associates GmbH  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16837 

(210) KS/M/ 2008/4991 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) SAINT-GOBAIN ISOVER   Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16641 

(210) KS/M/ 2008/4997 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) Link-Belt Cranes, L.P., LLLP  2651 Palumbo Drive, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16834 

(210) KS/M/ 2008/5007 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) SAINT-GOBAIN ISOVER  Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10196 

(210) KS/M/ 2008/5558 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DE NEUVILLE  8 Promenade de la Chocolaterie, 77186 Noisiel, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16540 

(210) KS/M/ 2008/5702 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16544 

(210) KS/M/ 2008/5703 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16546 

(210) KS/M/ 2008/5718 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16558 

(210) KS/M/ 2008/5734 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18045 

(210) KS/M/ 2008/5745 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16901 

(210) KS/M/ 2008/5770 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.   Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16895 

(210) KS/M/ 2008/5796 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16894 

(210) KS/M/ 2008/5805 

(180) 18/09/2032 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16533 

(210) KS/M/ 2008/5809 

(180) 18/09/2032 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16831 

(210) KS/M/ 2008/6025 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) EVONIK INDUSTRIES AG  Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15998 

(210) KS/M/ 2008/6028 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) EVONIK INDUSTRIES AG  Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16025 

(210) KS/M/ 2008/6202 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Sony Group Corporation  1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16029 

(210) KS/M/ 2008/6203 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Sony Group Corporation  1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17357 

(210) KS/M/ 2008/6225 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17358 

(210) KS/M/ 2008/6226 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16873 

(210) KS/M/ 2008/6227 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 
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(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16874 

(210) KS/M/ 2008/6228 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17330 

(210) KS/M/ 2008/6229 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16876 

(210) KS/M/ 2008/6232 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) FILA LUXEMBOURG Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16763 

(210) KS/M/ 2008/6674 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15728 

(210) KS/M/ 2008/6675 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16764 

(210) KS/M/ 2008/6676 

(180) 18/10/2032 
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(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16766 

(210) KS/M/ 2008/6677 

(180) 20/05/2032 

(220) 20/05/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16767 

(210) KS/M/ 2008/6679 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15735 

(210) KS/M/ 2008/6681 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15745 

(210) KS/M/ 2008/6682 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15749 

(210) KS/M/ 2008/6683 

(180) 18/10/2032 

(220) 18/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16769 

(210) KS/M/ 2008/6696 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18431 

(210) KS/M/ 2008/6712 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16891 

(210) KS/M/ 2008/6714 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16770 

(210) KS/M/ 2008/6715 

(180) 30/12/2032 

(220) 30/12/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15757 

(210) KS/M/ 2008/6716 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15760 

(210) KS/M/ 2008/6718 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15761 

(210) KS/M/ 2008/6719 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15763 

(210) KS/M/ 2008/6720 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16877 

(210) KS/M/ 2008/6724 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17359 

(210) KS/M/ 2008/6753 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16918 

(210) KS/M/ 2008/6770 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16787 

(210) KS/M/ 2008/6820 

(180) 02/11/2032 

(220) 02/11/2012 

(730) Takeda Austria GmbH  St. Peter-Str 25, 4020, Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17360 

(210) KS/M/ 2008/6830 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16878 

(210) KS/M/ 2008/6831 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Fila Luxembourg Sàrl  26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21818 

(210) KS/M/ 2008/7018 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21819 

(210) KS/M/ 2008/7019 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21842 

(210) KS/M/ 2008/7021 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21840 

(210) KS/M/ 2008/7022 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21854 

(210) KS/M/ 2008/7024 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21853 

(210) KS/M/ 2008/7025 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21807 

(210) KS/M/ 2008/7026 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21848 

(210) KS/M/ 2008/7027 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21812 

(210) KS/M/ 2008/7028 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21839 

(210) KS/M/ 2008/7029 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21852 

(210) KS/M/ 2008/7030 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21849 

(210) KS/M/ 2008/7035 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21814 

(210) KS/M/ 2008/7037 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21816 

(210) KS/M/ 2008/7039 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21815 

(210) KS/M/ 2008/7040 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21857 

(210) KS/M/ 2008/7042 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21850 

(210) KS/M/ 2008/7045 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21843 

(210) KS/M/ 2008/7048 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska I hemijska industrija, dionicko društvo  Jukiceva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16300 

(210) KS/M/ 2008/7110 

(180) 17/05/2033 

(220) 17/05/2013 

(730) MERCK SANTE-société par actions simplifiée  37 rue Saint Romain F-69008 LYON , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18483 

(210) KS/M/ 2008/7227 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) Greiner AG  Greinerstraβe 70, A-4550 Kremsmünster, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18484 

(210) KS/M/ 2008/7228 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) Greiner AG  Greinerstraβe 70, A-4550 Kremsmünster, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23951 

(210) KS/M/ 2008/7230 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) KEBA Gesellschaft m.b.H.  Dürnberg 63, A-4100 Ottensheim , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18199 

(210) KS/M/ 2008/7231 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) KEBA Gesellschaft m.b.H.  Dürnberg 63, A-4100 Ottensheim, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18205 

(210) KS/M/ 2008/7234 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) world wide WIBERG GmbH  Adolf-Schemel-Strasse 9 A-5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18198 

(210) KS/M/ 2008/7239 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) KEBA Gesellschaft m.b.H.  Dürnberg 63 A-4100 Ottensheim , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16221 

(210) KS/M/ 2008/7240 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) Trodat GmbH  Linzer Straße 156 A-4600 Wels , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23379 

(210) KS/M/ 2008/7242 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) Trodat GmbH  Linzer Straße 156 A-4600 Wels , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17314 

(210) KS/M/ 2008/7243 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT  Paschingerstrasse 90, 

A-4060 Leonding, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17317 

(210) KS/M/ 2008/7244 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) ROSENBAUER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT  Paschingerstrasse 90, 

A-4060 Leonding, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18197 

(210) KS/M/ 2008/7549 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 
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(730) Banner Real GmbH    Bannerstraβe 1, A-4021 Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17773 

(210) KS/M/ 2008/7551 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) Banner Real GmbH   Bannerstraβe 1, A-4021 Linz , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16474 

(210) KS/M/ 2008/7553 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) Exide Technologies GmbH  Im Thiergarten, 63654 Büdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16473 

(210) KS/M/ 2008/7554 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) CEAC, COMPAGNIE EUROPÉENNE  D'ACCUMULATEURS, Sociètè anonyme 5/7, 

allèe des Pierres Mayettes, F-92230 GENNEVILLIERS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16814 

(210) KS/M/ 2008/7568 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) Philippe Starck  18/20 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17895 

(210) KS/M/ 2008/7607 

(180) 09/11/2032 

(220) 09/11/2012 

(730) CHRISTIAN DIOR COUTURE  30, avenue Montaigne 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11801 

(210) KS/M/ 2009/8846 

(180) 03/06/2029 

(220) 03/06/2009 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11960 

(210) KS/M/ 2009/9527 

(180) 14/04/2030 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest , HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12510 

(210) KS/M/ 2010/263 

(180) 31/03/2030 

(220) 31/03/2010 

(730) Mylan Healthcare BV  Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12594 

(210) KS/M/ 2010/410 

(180) 04/05/2030 

(220) 04/05/2010 

(730) Choice Hotels International, Inc.  1 Choice Hotels Circle Rockville, Maryland 20850, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12574 

(210) KS/M/ 2010/497 

(180) 28/05/2030 

(220) 28/05/2010 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12819 

(210) KS/M/ 2010/593 

(180) 18/06/2030 

(220) 18/06/2010 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12925 

(210) KS/M/ 2010/803 

(180) 26/08/2030 

(220) 26/08/2010 

(730) MEDA AB  Pipers väg 2A, SE-170 09 SOLNA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12965 

(210) KS/M/ 2010/941 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) Industrija za mleko, mlečni proizvodi i sokovi AD “MLEKARA BITOLA”  Ul. 

Dolnoorizarski pat bb, 7000 Bitola, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13055 

(210) KS/M/ 2010/942 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) Industrija za mleko, mlečni proizvodi i sokovi AD “MLEKARA BITOLA”  Ul. 

Dolnoorizarski pat bb, 7000 Bitola, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13053 

(210) KS/M/ 2010/943 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) Industrija za mleko, mlečni proizvodi i sokovi AD “MLEKARA BITOLA”  Ul. 

Dolnoorizarski pat bb, 7000 Bitola, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13060 

(210) KS/M/ 2010/944 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) Industrija za mleko, mlečni proizvodi i sokovi AD “MLEKARA BITOLA”  Ul. 

Dolnoorizarski pat bb, 7000 Bitola, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13054 

(210) KS/M/ 2010/945 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) Industrija za mleko, mlecni proizvodi i sokovi AD “MLEKARA BITOLA”  Ul. 

Dolnoorizarski pat bb, 7000 Bitola, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13178 

(210) KS/M/ 2010/969 

(180) 15/10/2030 

(220) 15/10/2010 

(730) Jamies Hardie Europe GmbH  Bennigsen-Platz 1, 40474, Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13267 

(210) KS/M/ 2011/31 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S, OGRANITCHENA OTGOVORNOST 

“FINANSKONSULT”  Altzeko str. No. 16, BG-4000 PLOVDIV, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13287 

(210) KS/M/ 2011/32 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S, OGRANITCHENA OTGOVORNOST 

“FINANSKONSULT”  Altzeko str. No. 16, BG-4000 PLOVDIV, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13680 

(210) KS/M/ 2011/46 

(180) 20/01/2031 

(220) 20/01/2011 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13322 

(210) KS/M/ 2011/107 

(180) 09/02/2031 

(220) 09/02/2011 
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(730) L`ORĖAL Société Anonyme   14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14032 

(210) KS/M/ 2011/118 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, New York, N.Y., US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13231 

(210) KS/M/ 2011/371 

(180) 18/04/2031 

(220) 18/04/2011 

(730) Vertiv IT Systems, Inc.  1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13255 

(210) KS/M/ 2011/386 

(180) 19/04/2031 

(220) 19/04/2011 

(730) CW Travel Holdings, N.V.  Oval Tower, De Entree 159 1101 HE, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13205 

(210) KS/M/ 2011/452 

(180) 05/05/2031 

(220) 05/05/2011 

(730) NIKE INNOVATE C.V. (commanditaire vennootschap)  One Bowerman Drive, Beaverton 

Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13031 

(210) KS/M/ 2011/569 

(180) 26/05/2031 

(220) 26/05/2011 

(730) INEOS COMPOSITES IP, LLC  5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13414 

(210) KS/M/ 2011/658 

(180) 17/06/2031 

(220) 17/06/2011 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13424 

(210) KS/M/ 2011/675 

(180) 27/06/2031 

(220) 27/06/2011 

(730) Drustvo za promet i uslugi FOBAS KOMPANI DOO  Istocna industriska zona bb del 3, 

Madzari, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13533 

(210) KS/M/ 2011/694 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13534 

(210) KS/M/ 2011/695 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13535 

(210) KS/M/ 2011/697 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13549 

(210) KS/M/ 2011/698 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13625 

(210) KS/M/ 2011/702 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13627 

(210) KS/M/ 2011/703 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13626 

(210) KS/M/ 2011/704 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13628 

(210) KS/M/ 2011/705 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13629 

(210) KS/M/ 2011/706 

(180) 04/07/2031 

(220) 04/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13630 

(210) KS/M/ 2011/719 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,   Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13631 

(210) KS/M/ 2011/720 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13632 

(210) KS/M/ 2011/721 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13633 

(210) KS/M/ 2011/722 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.,   Ravnice 48, 10000 Zagreb, , HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13848 

(210) KS/M/ 2011/726 

(180) 12/07/2031 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN  ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13847 

(210) KS/M/ 2011/727 

(180) 12/07/2031 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN  ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17250 

(210) KS/M/ 2011/729 

(180) 12/07/2031 

(220) 12/07/2011 
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(730) Knauf Performance Materials GmbH  Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13846 

(210) KS/M/ 2011/730 

(180) 12/07/2031 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN  ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden , MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17533 

(210) KS/M/ 2011/732 

(180) 13/07/2031 

(220) 13/07/2011 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl  Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-

Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13127 

(210) KS/M/ 2011/751 

(180) 20/07/2031 

(220) 20/07/2011 

(730) Takeda Pharmaceuticals International AG  Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-Opfikon 

(Zurich), CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14229 

(210) KS/M/ 2011/757 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) Heimbs Kaffee GmbH & Co. KG  Rebenring 30 38106 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16935 

(210) KS/M/ 2011/769 

(180) 25/07/2031 

(220) 25/07/2011 

(730) REFAN BULGARIA OOD  Karlovsko Shousse 52, Trud village, Plovdiv region, BG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13572 

(210) KS/M/ 2011/790 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) SOREMARTEC S.A.  16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13568 

(210) KS/M/ 2011/791 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) SOREMARTEC S.A.  16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13569 

(210) KS/M/ 2011/792 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) SOREMARTEC S.A.  16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14396 

(210) KS/M/ 2011/813 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) Drustvo za prerabotka na ovosje i zelencuk TRGOPRODUKT DOO uvoz-izvoz Strumica  

Ul. Naseleno mesto bez ulicen system bb, Dabile, Strumica, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14414 

(210) KS/M/ 2011/814 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) Drustvo za prerabotka na ovosje i zelencuk TRGOPRODUKT DOO uvoz-izvoz Strumica  

Ul. Naseleno mesto bez ulicen system bb, Dabile, Strumica, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13550 

(210) KS/M/ 2011/815 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 
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(730) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi BENTON-NI DOOEL  ul. "1-vi Maj" br.4 

Kumanovo, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28854 

(210) KS/M/ 2011/820 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d  Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16194 

(210) KS/M/ 2011/834 

(180) 04/08/2031 

(220) 04/08/2011 

(730) FIL Limited A Bermuda Company  Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O.Box HM 670, Hamilton HMCX, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16195 

(210) KS/M/ 2011/835 

(180) 04/08/2031 

(220) 04/08/2011 

(730) FIL Limited A Bermuda Company  Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, 

P.O.Box HM 670, Hamilton HMCX, Bermuda, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14882 

(210) KS/M/ 2011/854 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13355 

(210) KS/M/ 2011/875 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) Pet Incorporated (Delaware corporation)  Number One General Mills Boulevard, 

Minneapolis, Minnesota 55426, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13751 

(210) KS/M/ 2011/881 

(180) 18/08/2031 

(220) 18/08/2011 

(730) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.  AEROPARK Yenişehir Mahallesi Osmanlı 

Bulevarı No: 11 34912 Kurtköy Pendik İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13735 

(210) KS/M/ 2011/882 

(180) 18/08/2031 

(220) 18/08/2011 

(730) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.NONIM SIRKETŞ.  AEROPARK Yenişehir 

Mahallesi Osmanlı Bulevarı No: 11 34912 Kurtköy Pendik İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13737 

(210) KS/M/ 2011/883 

(180) 18/08/2031 

(220) 18/08/2011 

(730) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONIM SIRKETI  AEROPARK Yenişehir 

Mahallesi Osmanlı Bulevarı No: 11 34912 Kurtköy Pendik İstanbul, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13736 

(210) KS/M/ 2011/884 

(180) 18/08/2031 

(220) 18/08/2011 

(730) PEGASUS HAVA TAŞIMACILiĞI ANONIM SIRKETI  AEROPARK Yenişehir 

Mahallesi Osmanlı Bulevarı No: 11 34912 Kurtköy Pendik İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13314 

(210) KS/M/ 2011/886 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Krka, d. d., Novo mesto  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13433 

(210) KS/M/ 2011/887 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Krka, d. d., Novo mesto  Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13676 

(210) KS/M/ 2011/889 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Krka, d.d., Novo mesto  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13805 

(210) KS/M/ 2011/891 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Krka, d. d., Novo mesto  Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13804 

(210) KS/M/ 2011/893 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Krka, d. d., Novo mesto  Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13901 

(210) KS/M/ 2011/898 

(180) 22/08/2031 

(220) 22/08/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13471 

(210) KS/M/ 2011/910 

(180) 23/08/2031 

(220) 23/08/2011 

(730) WOLF OIL CORPORATION N.V.  Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13508 

(210) KS/M/ 2011/914 

(180) 24/08/2031 

(220) 24/08/2011 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 00160 HELSINKI, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17291 

(210) KS/M/ 2011/930 

(180) 26/08/2031 

(220) 26/08/2011 

(730) Navistar Defense, LLC  10400 W North Ave, Melrose Park, IL 60160 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13764 

(210) KS/M/ 2011/934 

(180) 01/09/2031 

(220) 01/09/2011 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13427 

(210) KS/M/ 2011/936 

(180) 01/09/2031 

(220) 01/09/2011 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13426 

(210) KS/M/ 2011/937 

(180) 01/09/2031 

(220) 01/09/2011 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14322 

(210) KS/M/ 2011/944 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 
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(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9311 

(210) KS/M/ 2011/948 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Semenarna Ljubljana d.d.   Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9312 

(210) KS/M/ 2011/949 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Semenarna Ljubljana d.d.   Dolenjska cesta 242 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9313 

(210) KS/M/ 2011/950 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Semenarna Ljubljana d.d.   Dolenjska cesta 242 1000 Ljubljana Slovenia, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9314 

(210) KS/M/ 2011/951 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Semenarna Ljubljana d.d.   Dolenjska cesta 242 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9315 

(210) KS/M/ 2011/952 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Semenarna Ljubljana d.d.   Dolenjska cesta 242 1000 Ljubljana Slovenia, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13330 

(210) KS/M/ 2011/956 

(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) DURAND PRODUCTION  Zone industrielle, 62440 Harnes, , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14565 

(210) KS/M/ 2011/957 

(180) 09/09/2031 

(220) 09/09/2011 

(730) ELEPHANT PHARM  Rr. Remzi Hoxha p.n. 70010 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13820 

(210) KS/M/ 2011/963 

(180) 13/09/2031 

(220) 13/09/2011 

(730) GESSI S.P.A.  PARCO GESSI, FRAZIONE VINTEBBIO 13037 SERRAVALLE SESIA 

(VERCELLI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13844 

(210) KS/M/ 2011/983 

(180) 21/09/2031 

(220) 21/09/2011 

(730) CLAAS KGaA mbH  Münsterstraße 33, 33428 Harsewinkel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20088 

(210) KS/M/ 2011/988 

(180) 22/09/2031 

(220) 22/09/2011 

(730) Alvarez and Marsal Holdings, LLC (Delaware limited liability company)  600 Madison 

Avenue, 8th Floor New York, New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14067 

(210) KS/M/ 2011/990 

(180) 22/09/2031 

(220) 22/09/2011 
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(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija   Bul. Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 

Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14066 

(210) KS/M/ 2011/992 

(180) 22/09/2031 

(220) 22/09/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13854 

(210) KS/M/ 2011/996 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14202 

(210) KS/M/ 2011/997 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14205 

(210) KS/M/ 2011/998 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14206 

(210) KS/M/ 2011/999 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14258 

(210) KS/M/ 2011/1000 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13329 

(210) KS/M/ 2011/1001 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13327 

(210) KS/M/ 2011/1002 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14805 

(210) KS/M/ 2011/1012 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14809 

(210) KS/M/ 2011/1013 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14817 

(210) KS/M/ 2011/1014 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14818 

(210) KS/M/ 2011/1015 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14819 

(210) KS/M/ 2011/1016 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13602 

(210) KS/M/ 2011/1017 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14820 

(210) KS/M/ 2011/1018 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14659 

(210) KS/M/ 2011/1019 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14658 

(210) KS/M/ 2011/1020 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14840 

(210) KS/M/ 2011/1021 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14795 

(210) KS/M/ 2011/1026 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14797 

(210) KS/M/ 2011/1027 

(180) 26/09/2031 

(220) 26/09/2011 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13514 

(210) KS/M/ 2011/1031 

(180) 29/09/2031 

(220) 29/09/2011 

(730) Fox Media LLC  10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15214 

(210) KS/M/ 2011/1034 

(180) 30/09/2031 

(220) 30/09/2011 

(730) AL-PETROL  Vragoli, Fushë Kosovë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13491 

(210) KS/M/ 2011/1045 

(180) 03/10/2031 

(220) 03/10/2011 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16165 

(210) KS/M/ 2011/1046 

(180) 04/10/2031 

(220) 04/10/2011 

(730) Shiseido Company, Ltd.  7-5-5 Ginza, Chuo-Ku Tokyo 104-0061, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14442 

(210) KS/M/ 2011/1047 

(180) 04/10/2031 

(220) 04/10/2011 

(730) Guccio Gucci S.p.A.  Via Tornabuoni 73/r, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14209 

(210) KS/M/ 2011/1048 

(180) 04/10/2031 

(220) 04/10/2011 

(730) Bunge Zrt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13474 

(210) KS/M/ 2011/1049 

(180) 04/10/2031 

(220) 04/10/2011 

(730) VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE  8 rue Louis Lormand 78320 La Verrière, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13513 

(210) KS/M/ 2011/1050 

(180) 05/10/2031 

(220) 05/10/2011 
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(730) KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH  Seligenstädter Grund 10- 12, 63150 

Heusenstamm, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13490 

(210) KS/M/ 2011/1051 

(180) 05/10/2031 

(220) 05/10/2011 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14027 

(210) KS/M/ 2011/1052 

(180) 05/10/2031 

(220) 05/10/2011 

(730) 1. LEGRAND FRANCE 2. LEGRAND SNC  128 avenue du Maréchal de Lattre-de-

Tassigny, 87000 LIMOGES,, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13970 

(210) KS/M/ 2011/1053 

(180) 05/10/2031 

(220) 05/10/2011 

(730) 1. LEGRAND FRANCE 2. LEGRAND SNC  128 avenue du Maréchal de Lattre-de-

Tassigny, 87000 LIMOGES, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13436 

(210) KS/M/ 2011/1055 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14068 

(210) KS/M/ 2011/1056 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1593 

 

 

(111) 14069 

(210) KS/M/ 2011/1058 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14101 

(210) KS/M/ 2011/1059 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14105 

(210) KS/M/ 2011/1060 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14107 

(210) KS/M/ 2011/1061 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13515 

(210) KS/M/ 2011/1074 

(180) 11/10/2031 

(220) 11/10/2011 

(730) AUGUST STORCK KG   Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13319 

(210) KS/M/ 2011/1075 

(180) 11/10/2031 

(220) 11/10/2011 

(730) L'ORÉAL  Société Anonyme  14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13326 

(210) KS/M/ 2011/1077 

(180) 11/10/2031 

(220) 11/10/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, (Cuneo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17557 

(210) KS/M/ 2011/1078 

(180) 11/10/2031 

(220) 11/10/2011 

(730) Chipita Industrial and Commercial Company S.A.   with the distinctive title Chipita S.A. 

12 km National Road Athens-Lamia, Metamorphossi, 14452, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13068 

(210) KS/M/ 2011/1081 

(180) 12/10/2031 

(220) 12/10/2011 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14109 

(210) KS/M/ 2011/1083 

(180) 14/10/2031 

(220) 14/10/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija   Bul. Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 

Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8401 

(210) KS/M/ 2011/1087 

(180) 18/10/2031 

(220) 18/10/2011 

(730) WD-40 Manufacturing Company  9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, 92131, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13614 

(210) KS/M/ 2011/1088 

(180) 18/10/2031 

(220) 18/10/2011 

(730) New Wave Mode AB  Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13969 

(210) KS/M/ 2011/1089 

(180) 18/10/2031 

(220) 18/10/2011 

(730) New Wave Mode AB  Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8402 

(210) KS/M/ 2011/1090 

(180) 18/10/2031 

(220) 18/10/2011 

(730) WD-40 Manufacturing Company  9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, 92131, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13648 

(210) KS/M/ 2011/1093 

(180) 19/10/2031 

(220) 19/10/2011 

(730) Bunge Zrt.  1134 Budapest, Váci út 43, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14284 

(210) KS/M/ 2011/1094 

(180) 19/10/2031 

(220) 19/10/2011 

(730) S.I. TEX S.P.A.  Via Villasanta 3, 20145 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13588 

(210) KS/M/ 2011/1095 

(180) 19/10/2031 

(220) 19/10/2011 
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(730) Ivoclar Vivadent AG   Bendererstrasse 2 9494 Schaan , LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13615 

(210) KS/M/ 2011/1096 

(180) 19/10/2031 

(220) 19/10/2011 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13616 

(210) KS/M/ 2011/1097 

(180) 19/10/2031 

(220) 19/10/2011 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13891 

(210) KS/M/ 2011/1101 

(180) 21/10/2031 

(220) 21/10/2011 

(730) Fritz Egger GmbH & Co. OG  Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17620 

(210) KS/M/ 2011/1102 

(180) 20/10/2031 

(220) 20/10/2011 

(730) Amre sh.p.k.  Zona Industriale Magjistralja Prishtine-Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14272 

(210) KS/M/ 2011/1103 

(180) 24/10/2031 

(220) 24/10/2011 

(730) BTICINO S.p.A.  Viale Borri, 231 - 21100 VARESE (VA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18538 

(210) KS/M/ 2011/1104 

(180) 24/10/2031 
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(220) 24/10/2011 

(730) CAPUA BRANDS INC.   21 Regent Str., Belize City, BZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13731 

(210) KS/M/ 2011/1105 

(180) 24/10/2031 

(220) 24/10/2011 

(730) Erdin Braimi  Str. 160 No. 31 Tetovo, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13890 

(210) KS/M/ 2011/1106 

(180) 25/10/2031 

(220) 25/10/2011 

(730) Societe Nationale d' Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU  200-216 

rue Raymond Losserand 75014 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13729 

(210) KS/M/ 2011/1113 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14349 

(210) KS/M/ 2011/1114 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14348 

(210) KS/M/ 2011/1115 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14172 

(210) KS/M/ 2011/1116 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14171 

(210) KS/M/ 2011/1117 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14169 

(210) KS/M/ 2011/1118 

(180) 28/10/2031 

(220) 28/10/2011 

(730) HONDA MOTOR CO., LTD.  1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-

8556, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21988 

(210) KS/M/ 2011/1121 

(180) 31/10/2031 

(220) 31/10/2011 

(730) NPP "BIBITA"   Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14165 

(210) KS/M/ 2011/1122 

(180) 01/11/2031 

(220) 01/11/2011 

(730) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14204 

(210) KS/M/ 2011/1126 

(180) 01/11/2031 

(220) 01/11/2011 

(730) CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A.  Via Circonvallazione 16/a 61010 

MONTECERIGNONE (PU), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14368 

(210) KS/M/ 2011/1133 

(180) 03/11/2031 

(220) 03/11/2011 

(730) MAYTAG PROPERTIES, LLC  500 Renaissance Drive, Suite 101 Saint Joseph, Michigan 

49085, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14532 

(210) KS/M/ 2011/1138 

(180) 04/11/2031 

(220) 04/11/2011 

(730) NBA Properties Inc.  Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14499 

(210) KS/M/ 2011/1140 

(180) 08/11/2031 

(220) 08/11/2011 

(730) NBA Properties Inc.  Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14615 

(210) KS/M/ 2011/1184 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) ALBI - COMERCE Sh.p.k  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtina, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14605 

(210) KS/M/ 2011/1185 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) ALBI - COMERCE Sh.p.k  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtina, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14608 

(210) KS/M/ 2011/1186 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) ALBI - COMERCE Sh.p.k  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtina, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13963 

(210) KS/M/ 2011/1187 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) I.P.S.A.   S.p.A.  Località Rufiano 29 63072 CASTIGNANO (AP) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15007 

(210) KS/M/ 2011/1188 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) EUGENIO TOMBOLINI S.P.A.  Contrada Illuminati, 20 URBISAGLIA (MACERATA), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14072 

(210) KS/M/ 2011/1199 

(180) 22/11/2031 

(220) 22/11/2011 

(730) Segafredo-Zanetti S.p.A.  Via Puccini 1, Pianoro (province of Bologna), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13608 

(210) KS/M/ 2011/1201 

(180) 23/11/2031 

(220) 23/11/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23085 

(210) KS/M/ 2011/1204 

(180) 23/11/2031 
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(220) 23/11/2011 

(730) LION DOO  Ul.”Leninova” br.1,2200 Sveti Nikole, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13711 

(210) KS/M/ 2011/1212 

(180) 25/11/2031 

(220) 25/11/2011 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14191 

(210) KS/M/ 2011/1213 

(180) 25/11/2031 

(220) 25/11/2011 

(730) LA GAZZETTA DELLO SPORT SOCIETA' EDITRICE A R.L.  PIAZZA SANTA 

MARIA DELLE GRAZIE, 1, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18518 

(210) KS/M/ 2011/1214 

(180) 25/11/2031 

(220) 25/11/2011 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13973 

(210) KS/M/ 2011/1216 

(180) 30/11/2031 

(220) 30/11/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13971 

(210) KS/M/ 2011/1218 

(180) 30/11/2031 

(220) 30/11/2011 

(730) TAKRAF GmbH  Torgauer Strasse 336, 04347 Leipzig, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13606 

(210) KS/M/ 2011/1228 

(180) 02/12/2031 

(220) 02/12/2011 

(730) Razor USA LLC  16200-A Carmenita Road Cerritos, California 90703, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14128 

(210) KS/M/ 2011/1229 

(180) 02/12/2031 

(220) 02/12/2011 

(730) Hipp & Co.  Brünigstrasse 141 6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13888 

(210) KS/M/ 2011/1230 

(180) 02/12/2031 

(220) 02/12/2011 

(730) Murexin GmbH  Franz v. Furtenbach-Straße 1, 2700 Wiener Neustadt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14178 

(210) KS/M/ 2011/1231 

(180) 05/12/2031 

(220) 05/12/2011 

(730) NedZink B.V.  Hoofdstraat 1 6024 AA BUDEL DORPLEIN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14510 

(210) KS/M/ 2011/1234 

(180) 06/12/2031 

(220) 06/12/2011 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141 6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13523 

(210) KS/M/ 2011/1235 

(180) 06/12/2031 

(220) 06/12/2011 

(730) Fidia Farmaceutici S.p.A.  Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13646 

(210) KS/M/ 2011/1236 

(180) 06/12/2031 

(220) 06/12/2011 

(730) Fidia Farmaceutici S.p.A.  Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14186 

(210) KS/M/ 2011/1237 

(180) 07/12/2031 

(220) 07/12/2011 

(730) DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Yeniyurt Mahallesi, 

Yenişehir Caddesi, No: 1, Merkez - Tokat, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12418 

(210) KS/M/ 2011/1244 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 

(730) American Hospital Kosova, Sh.p.k  Rr.Luan Haradinaj, Prishtine., KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12419 

(210) KS/M/ 2011/1245 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 

(730) American Hospital Kosova, Sh.p.k  Rr.Luan Haradinaj, Prishtine, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12421 

(210) KS/M/ 2011/1246 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 

(730) American Hospital Kosova, Sh.p.k  Rr.Luan Haradinaj, Prishtine, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12412 

(210) KS/M/ 2011/1247 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 
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(730) American Hospital Kosova, Sh.p.k  Rr.Luan Haradinaj, Prishtine, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13664 

(210) KS/M/ 2011/1249 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 

(730) ARTEKS d.o.o.  Svetolika Lazarevića 22, 31230 Arilje, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13852 

(210) KS/M/ 2011/1250 

(180) 09/12/2031 

(220) 09/12/2011 

(730) Sony Pictures Television UK Rights Limited  12 th Floor, Brunel Building, 2 Canalside 

Walk, London W2 1DG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14240 

(210) KS/M/ 2011/1253 

(180) 12/12/2031 

(220) 12/12/2011 

(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., Novo mesto   Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14252 

(210) KS/M/ 2011/1258 

(180) 13/12/2031 

(220) 13/12/2011 

(730) CPS Technology Holdings LLC  250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14256 

(210) KS/M/ 2011/1260 

(180) 14/12/2031 

(220) 14/12/2011 

(730) CPS Technology Holdings LLC  250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14263 

(210) KS/M/ 2011/1261 

(180) 14/12/2031 

(220) 14/12/2011 

(730) CPS Technology Holdings LLC  250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York 

10281, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14354 

(210) KS/M/ 2011/1262 

(180) 15/12/2031 

(220) 15/12/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija, ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13660 

(210) KS/M/ 2011/1264 

(180) 16/12/2031 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation  71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13659 

(210) KS/M/ 2011/1265 

(180) 16/12/2031 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation  71 S. Wacker Drive, 14th Floor,Chicago, IL 60606, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13657 

(210) KS/M/ 2011/1267 

(180) 16/12/2031 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation  71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, IL 60606, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13892 

(210) KS/M/ 2011/1268 

(180) 16/12/2031 

(220) 16/12/2011 
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(730) OMRON Corporation  801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, 

Shimogyo-ku, Kyoto-Shi, Kyoto 600-8530 , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18251 

(210) KS/M/ 2011/1270 

(180) 20/12/2031 

(220) 20/12/2011 

(730) HTC Corporation  No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330 , TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13403 

(210) KS/M/ 2011/1272 

(180) 20/12/2031 

(220) 20/12/2011 

(730) De Rigo S.p.A.  Zona Industriale Villanova 12, 32013 Longarone, Belluno, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13566 

(210) KS/M/ 2011/1273 

(180) 20/12/2031 

(220) 20/12/2011 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 

07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13565 

(210) KS/M/ 2011/1275 

(180) 20/12/2031 

(220) 20/12/2011 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 

07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13662 

(210) KS/M/ 2011/1276 

(180) 22/12/2031 

(220) 22/12/2011 

(730) Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)  100 Universal City 

Plaza, Universal City, California 91608, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13663 

(210) KS/M/ 2011/1277 

(180) 22/12/2031 

(220) 22/12/2011 

(730) Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)  100 Universal City 

Plaza, Universal City, California 91608, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18548 

(210) KS/M/ 2011/1278 

(180) 22/12/2031 

(220) 22/12/2011 

(730) ROGER VIVIER S.p.A.  Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18553 

(210) KS/M/ 2011/1280 

(180) 22/12/2031 

(220) 22/12/2011 

(730) ROGER VIVIER S.p.A.  Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13607 

(210) KS/M/ 2011/1281 

(180) 23/12/2031 

(220) 23/12/2011 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21867 

(210) KS/M/ 2011/1287 

(180) 23/12/2031 

(220) 23/12/2011 

(730) MEHMET PLJAKAJ   Rr. Cvetan Dimov 116, 1000 Shkup, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13934 

(210) KS/M/ 2011/1288 

(180) 23/12/2031 

(220) 23/12/2011 

(730) Magistra C&C  Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, 900055 Constanta, RO 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17579 

(210) KS/M/ 2011/1289 

(180) 23/12/2031 

(220) 23/12/2011 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13984 

(210) KS/M/ 2011/1290 

(180) 23/12/2031 

(220) 23/12/2011 

(730) Eternit Österreich GmbH  Eternit Strasse 34, 4840 Vöcklabruck, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21829 

(210) KS/M/ 2011/1296 

(180) 29/12/2031 

(220) 29/12/2011 

(730) Comec-Binder S.r.l.  Via Molino, 22 31050 Badoere di Morgano (TV) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14083 

(210) KS/M/ 2011/1298 

(180) 29/12/2031 

(220) 29/12/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13887 

(210) KS/M/ 2011/1299 

(180) 29/12/2031 

(220) 29/12/2011 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13885 

(210) KS/M/ 2011/1300 

(180) 30/12/2031 

(220) 30/12/2011 
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(730)  The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15316 

(210) KS/M/ 2012/3 

(180) 04/01/2032 

(220) 04/01/2012 

(730) Takeda Pharma A/S  Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15321 

(210) KS/M/ 2012/4 

(180) 04/01/2032 

(220) 04/01/2012 

(730) Takeda GmbH  Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15310 

(210) KS/M/ 2012/5 

(180) 04/01/2032 

(220) 04/01/2012 

(730) Takeda Pharma A/S  Dybendal Alle 10, 2630 TAASTRUP, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13980 

(210) KS/M/ 2012/6 

(180) 04/01/2032 

(220) 04/01/2012 

(730) AstraZeneca AB  SE-151 85 Södertälje , SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18583 

(210) KS/M/ 2012/11 

(180) 10/01/2032 

(220) 10/01/2012 

(730) ETI Elektroelement, d.o.o.  Obrezija 5, 1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13587 

(210) KS/M/ 2012/13 

(180) 11/01/2032 
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(220) 11/01/2012 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13880 

(210) KS/M/ 2012/16 

(180) 11/01/2032 

(220) 11/01/2012 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13875 

(210) KS/M/ 2012/22 

(180) 12/01/2032 

(220) 12/01/2012 

(730) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   

Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi, No: 94 Maltepe-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13874 

(210) KS/M/ 2012/24 

(180) 12/01/2032 

(220) 12/01/2012 

(730) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   

Altıntepe Mahallesi,Cihadiye Caddesi, No: 94 Maltepe-İstanbul/TURKEY, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13872 

(210) KS/M/ 2012/25 

(180) 12/01/2032 

(220) 12/01/2012 

(730) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi, No: 94 Maltepe-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13871 

(210) KS/M/ 2012/26 

(180) 12/01/2032 

(220) 12/01/2012 

(730) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ   

Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi,No:94 Maltepe-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13867 

(210) KS/M/ 2012/31 

(180) 12/01/2032 

(220) 12/01/2012 

(730) DOĞUŞ YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   

Altıntepe Mahallesi, Cihadiye Caddesi,No: 94 Maltepe-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14290 

(210) KS/M/ 2012/37 

(180) 16/01/2032 

(220) 16/01/2012 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14505 

(210) KS/M/ 2012/42 

(180) 16/01/2032 

(220) 16/01/2012 

(730) Hongyunhonghe Tobacco (Group) Co., Ltd.  No.367 Hongjin Road Wuhua District 

Kunming, Yunnan, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14140 

(210) KS/M/ 2012/44 

(180) 16/01/2032 

(220) 16/01/2012 

(730) Suit Supply B.V.  Joop Geesinkweg 209, 1096 AV Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15753 

(210) KS/M/ 2012/47 

(180) 19/01/2032 

(220) 19/01/2012 

(730) EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16648 

(210) KS/M/ 2012/49 

(180) 20/01/2032 

(220) 20/01/2012 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG  Kevelaerer Str. 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14765 

(210) KS/M/ 2012/50 

(180) 20/01/2032 

(220) 20/01/2012 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15293 

(210) KS/M/ 2012/61 

(180) 23/01/2032 

(220) 23/01/2012 

(730) Novartis AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14853 

(210) KS/M/ 2012/62 

(180) 23/01/2032 

(220) 23/01/2012 

(730) Solid Sh.p.k.  Gradina nr.5-Suharekë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13621 

(210) KS/M/ 2012/63 

(180) 24/01/2032 

(220) 24/01/2012 

(730) BYD COMPANY LIMITED   YANAN ROAD, KUICHONG TOWN, LONGGANG 

DISTRICT, SHENZHEN, , CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14423 

(210) KS/M/ 2012/72 

(180) 26/01/2032 

(220) 26/01/2012 

(730) DUAL SANITALY S.P.A.  Via Ettore De Sonnaz 19, 10121 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14291 

(210) KS/M/ 2012/74 

(180) 27/01/2032 

(220) 27/01/2012 

(730) Privredno društvo za proizvodnju i prodaju deterdženata, "BEOHEMIJA-INHEM" d.o.o.  

Pančevačka bb, Zrenjanin, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14359 

(210) KS/M/ 2012/77 

(180) 27/01/2032 

(220) 27/01/2012 

(730) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, trgovina i usluge  Kumodraška 290, 11000 Beograd, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14552 

(210) KS/M/ 2012/78 

(180) 27/01/2032 

(220) 27/01/2012 

(730) N.V. Nutricia  Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14277 

(210) KS/M/ 2012/82 

(180) 30/01/2032 

(220) 30/01/2012 

(730) Four Roses Distillery LLC (a limited liability company of Delaware)  1224 Bonds Mill 

Road,Lawrenceburg, Kentucky 40342 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13460 

(210) KS/M/ 2012/83 

(180) 30/01/2032 

(220) 30/01/2012 

(730) Everest S.A.  14B Building, New Airport, EL. Venizelos, P.C. 19019 Spata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14036 

(210) KS/M/ 2012/84 

(180) 31/01/2032 
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(220) 31/01/2012 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak Zagra Is Merkezi 

Maslak 34398, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14688 

(210) KS/M/ 2012/86 

(180) 01/02/2032 

(220) 01/02/2012 

(730) Kraš, prehrambena industrija, d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14038 

(210) KS/M/ 2012/88 

(180) 01/02/2032 

(220) 01/02/2012 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING   62, Graf Ignatiev Str.1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13794 

(210) KS/M/ 2012/90 

(180) 02/02/2032 

(220) 02/02/2012 

(730) BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  CENTRUM İŞ MERKEZİ, 

AYDINEVLER SANAYİ CAD. NO.3/301, KÜÇÜKYALI, MALTEPE/İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16459 

(210) KS/M/ 2012/96 

(180) 03/02/2032 

(220) 03/02/2012 

(730) Shire Human Genetic Therapies, Inc.  300 Shire Way Lexington, Massachusetts 02421, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16461 

(210) KS/M/ 2012/97 

(180) 03/02/2032 

(220) 03/02/2012 

(730) Shire Human Genetic Therapies, Inc.  300 Shire Way Lexington, Massachusetts 02421, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13407 

(210) KS/M/ 2012/98 

(180) 06/02/2032 

(220) 06/02/2012 

(730) GEOX S.P.A.  Via Feltrina Centro 16 MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE 

(TREVISO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14705 

(210) KS/M/ 2012/100 

(180) 06/02/2032 

(220) 06/02/2012 

(730) Women for Women International  a District of Columbia non-profit corporation, 4455 

,Connecticut Avenue, N.W., Suite 200, Washington D.C. 20008, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14696 

(210) KS/M/ 2012/101 

(180) 06/02/2032 

(220) 06/02/2012 

(730) Women for Women International  a District of Columbia non-profit corporation, 4455 

Connecticut Avenue, N.W., Suite 200, Washington D.C. 20008, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14602 

(210) KS/M/ 2012/103 

(180) 07/02/2032 

(220) 07/02/2012 

(730) GRINDEKS, akciju sabiedriba  Krustpils street 53, Riga, LV-1057, LV 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14638 

(210) KS/M/ 2012/104 

(180) 07/02/2032 

(220) 07/02/2012 

(730) GRINDEKS, akciju sabiedriba  Krustpils street 53, Riga, LV-1057, LV 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14600 

(210) KS/M/ 2012/105 

(180) 07/02/2032 
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(220) 07/02/2012 

(730) GRINDEKS, akciju sabiedriba  Krustpils street 53, Riga, LV-1057, LV 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14620 

(210) KS/M/ 2012/106 

(180) 07/02/2032 

(220) 07/02/2012 

(730) GRINDEKS, akciju sabiedriba  Krustpils street 53, Riga, LV-1057, LV 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14044 

(210) KS/M/ 2012/107 

(180) 08/02/2032 

(220) 08/02/2012 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13723 

(210) KS/M/ 2012/109 

(180) 09/02/2032 

(220) 09/02/2012 

(730) MICYS COMPANY S.P.A.  Via Andrea Appiani 25 20052 MONZA (MB) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13821 

(210) KS/M/ 2012/120 

(180) 14/02/2032 

(220) 14/02/2012 

(730) LA PASTERIA S.A.  14B Building, New Airport, El. Venizelos, P.C. 19019 Spata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14458 

(210) KS/M/ 2012/135 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) PIERRE CARDIN a French citizen  59, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15027 

(210) KS/M/ 2012/141 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadimkӧy Mahallesi, 

Alparslan Sokagi No: 10, Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13866 

(210) KS/M/ 2012/142 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadimköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No:10 Arnavutköy - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15212 

(210) KS/M/ 2012/143 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) "Emona" Sh.p.k. export-import   Kongresi i Manastirit p.n, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14501 

(210) KS/M/ 2012/144 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) "Emona" Sh.p.k.  export-import Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14504 

(210) KS/M/ 2012/145 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) "Emona" Sh.p.k.  export-import Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15026 

(210) KS/M/ 2012/146 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 
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(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No:10 Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14621 

(210) KS/M/ 2012/148 

(180) 15/02/2032 

(220) 15/02/2012 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15332 

(210) KS/M/ 2012/149 

(180) 20/02/2032 

(220) 20/02/2012 

(730) ALMIRALL, S.A.   Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18561 

(210) KS/M/ 2012/150 

(180) 20/02/2032 

(220) 20/02/2012 

(730) ALMIRALL, S.A.   Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14341 

(210) KS/M/ 2012/163 

(180) 21/02/2032 

(220) 21/02/2012 

(730) Business Wire, Inc.  101 California Street, 20th Floor, San Francisco, California 94111, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14802 

(210) KS/M/ 2012/165 

(180) 21/02/2032 

(220) 21/02/2012 

(730) Spectrum Brands (UK) Limited  Regent Mill Fir Street, Failsworth, Manchester MR35 

0HS, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15251 

(210) KS/M/ 2012/166 

(180) 22/02/2032 

(220) 22/02/2012 

(730) Stock Polska Sp. z.o.o.    ul. Spoldzielcza 6, 20-402 Lublin  , PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15248 

(210) KS/M/ 2012/171 

(180) 23/02/2032 

(220) 23/02/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI  GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KULE 1 KAT:32 4. LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15485 

(210) KS/M/ 2012/172 

(180) 23/02/2032 

(220) 23/02/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI  GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KULE 1 KAT:32 4. LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13878 

(210) KS/M/ 2012/173 

(180) 23/02/2032 

(220) 23/02/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI  GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KULE 1 KAT:32 4. LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15031 

(210) KS/M/ 2012/174 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) MOTİF KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Vezirhan 

Caddesi, No: 101, Çemberlitaş, Eminönü-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14457 

(210) KS/M/ 2012/175 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) Drustvo za trgovija i promet i proizvodstvo “INTER – EVROGENEKS” dooel  Goce 

Delcev 12, 2434 Novo Selo, Strumica, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14092 

(210) KS/M/ 2012/176 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija  ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje , MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14478 

(210) KS/M/ 2012/177 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) Boehringer Ingelheim International GmbH  55218 Ingelheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14098 

(210) KS/M/ 2012/178 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) Europcar International   3 avenue du Centre, Guyancourt 78280, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14339 

(210) KS/M/ 2012/180 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 

(730) General Mills Marketing, Inc.  Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, 

Minnesota 55426, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14340 

(210) KS/M/ 2012/181 

(180) 24/02/2032 

(220) 24/02/2012 
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(730) Express, LLC (Delaware limited liability company)  1 Express Drive, Columbus, Ohio 

43230, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13947 

(210) KS/M/ 2012/182 

(180) 27/02/2032 

(220) 27/02/2012 

(730) TMD Friction Services GmbH   Schlebuscherstrasse 99, 51381 Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14433 

(210) KS/M/ 2012/195 

(180) 01/03/2032 

(220) 01/03/2012 

(730) Wienerberger AG  Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18573 

(210) KS/M/ 2012/196 

(180) 02/03/2032 

(220) 02/03/2012 

(730) NGK SPRAK PLUG CO., LTD.   14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-

8525 , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15189 

(210) KS/M/ 2012/199 

(180) 06/03/2032 

(220) 06/03/2012 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14503 

(210) KS/M/ 2012/201 

(180) 06/03/2032 

(220) 06/03/2012 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14096 

(210) KS/M/ 2012/211 

(180) 08/03/2032 

(220) 08/03/2012 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC  600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, , 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15318 

(210) KS/M/ 2012/213 

(180) 09/03/2032 

(220) 09/03/2012 

(730) Alexander Mann Associates Limited  3 Waterhouse Square 138-142 Holborn LONDON 

EC1N 2SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14624 

(210) KS/M/ 2012/216 

(180) 09/03/2032 

(220) 09/03/2012 

(730) N.T.P. " Dita "  Turgut Ozal, Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14796 

(210) KS/M/ 2012/227 

(180) 12/03/2032 

(220) 12/03/2012 

(730)  DELTA AIR LINES, INC.  1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17147 

(210) KS/M/ 2012/230 

(180) 13/03/2032 

(220) 13/03/2012 

(730) TRANSALLIANCE SERVICE   Société en nom collectif de droit français 5 rue Saint 

Léon, 54000 NANCY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20312 

(210) KS/M/ 2012/231 

(180) 13/03/2032 

(220) 13/03/2012 
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(730) ENI S.p.A.  PIAZZALE ENRICO MATTEI, 1 ROME (RM), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14848 

(210) KS/M/ 2012/247 

(180) 14/03/2032 

(220) 14/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14782 

(210) KS/M/ 2012/249 

(180) 14/03/2032 

(220) 14/03/2012 

(730) Gataric Group d.o.o.  Kninska 48, 74400 Deventa, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14459 

(210) KS/M/ 2012/253 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) Clarios Technology and Recycling GmbH  Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14460 

(210) KS/M/ 2012/254 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) Clarios Technology and Recycling GmbH  Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13079 

(210) KS/M/ 2012/255 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) 3-E Handels-und Dienstleistungen AG  Uhlandstrasse 50 4600 Wels, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13078 

(210) KS/M/ 2012/257 

(180) 16/03/2032 
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(220) 16/03/2012 

(730) 3e Handels- und Dienstleistungs AG  Uhlandstr. 50 Pf. 216, A-4600 Wels, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13396 

(210) KS/M/ 2012/258 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) 3-E Handels- und Dienstleistungen AG  Uhlandstrasse 50, 4600 Wels, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13395 

(210) KS/M/ 2012/259 

(180) 16/03/2032 

(220) 16/03/2012 

(730) 3-E Handels- und Dienstleistungen AG  Uhlandstrasse 50, 4600 Wels, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14210 

(210) KS/M/ 2012/265 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Philip Morris Brands Sàrl   Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14180 

(210) KS/M/ 2012/271 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) LTWHP, LLC  530 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, NY 10036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14185 

(210) KS/M/ 2012/273 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14187 

(210) KS/M/ 2012/274 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14184 

(210) KS/M/ 2012/275 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14179 

(210) KS/M/ 2012/276 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13978 

(210) KS/M/ 2012/277 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14181 

(210) KS/M/ 2012/278 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13975 

(210) KS/M/ 2012/279 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, RE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14188 

(210) KS/M/ 2012/280 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14182 

(210) KS/M/ 2012/281 

(180) 19/03/2032 

(220) 19/03/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14217 

(210) KS/M/ 2012/282 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14845 

(210) KS/M/ 2012/283 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14198 

(210) KS/M/ 2012/284 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14200 

(210) KS/M/ 2012/285 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14837 

(210) KS/M/ 2012/286 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14835 

(210) KS/M/ 2012/287 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14830 

(210) KS/M/ 2012/288 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14155 

(210) KS/M/ 2012/289 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14415 

(210) KS/M/ 2012/290 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14482 

(210) KS/M/ 2012/291 

(180) 20/03/2032 

(220) 20/03/2012 

(730) AbbVie Inc.   N. Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14301 

(210) KS/M/ 2012/292 

(180) 22/03/2032 

(220) 22/03/2012 

(730) DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14296 

(210) KS/M/ 2012/293 

(180) 22/03/2032 

(220) 22/03/2012 

(730) 'DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14294 

(210) KS/M/ 2012/294 

(180) 22/03/2032 

(220) 22/03/2012 

(730) DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14309 

(210) KS/M/ 2012/295 

(180) 22/03/2032 

(220) 22/03/2012 

(730) DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14303 

(210) KS/M/ 2012/296 

(180) 22/03/2032 

(220) 22/03/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14461 

(210) KS/M/ 2012/304 

(180) 23/03/2032 

(220) 23/03/2012 
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(730) NURIMAN KAMBERAJ  Metodija Mitevski 9/4-5, Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15756 

(210) KS/M/ 2012/309 

(180) 26/03/2032 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15758 

(210) KS/M/ 2012/310 

(180) 26/03/2032 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15733 

(210) KS/M/ 2012/311 

(180) 26/03/2032 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14488 

(210) KS/M/ 2012/313 

(180) 27/03/2032 

(220) 27/03/2012 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13950 

(210) KS/M/ 2012/314 

(180) 27/03/2032 

(220) 27/03/2012 

(730) YILDIZ HOLDING A.S.  Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14612 

(210) KS/M/ 2012/316 

(180) 27/03/2032 

(220) 27/03/2012 

(730) William Grant  & Sons Irish Brands Limited  The Plaza, Block 71 Park West Business 

Park Dublin 12, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14152 

(210) KS/M/ 2012/318 

(180) 28/03/2032 

(220) 28/03/2012 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15204 

(210) KS/M/ 2012/322 

(180) 29/03/2032 

(220) 29/03/2012 

(730) NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14445 

(210) KS/M/ 2012/323 

(180) 30/03/2032 

(220) 30/03/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14402 

(210) KS/M/ 2012/324 

(180) 30/03/2032 

(220) 30/03/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14448 

(210) KS/M/ 2012/325 

(180) 30/03/2032 

(220) 30/03/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14452 

(210) KS/M/ 2012/327 

(180) 30/03/2032 

(220) 30/03/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14455 

(210) KS/M/ 2012/328 

(180) 30/03/2032 

(220) 30/03/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14678 

(210) KS/M/ 2012/329 

(180) 02/04/2032 

(220) 02/04/2012 

(730) Federal-Mogul Products US LLC  27300 West Eleven Mile Road Southfield, MI 48034, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14212 

(210) KS/M/ 2012/337 

(180) 03/04/2032 

(220) 03/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14265 

(210) KS/M/ 2012/338 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14364 

(210) KS/M/ 2012/339 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 
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(730) Epta France SAS Allée de l'industrie, 64700 Hendaye, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14528 

(210) KS/M/ 2012/340 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) Epta S.p.A.  Via Mecenate 86, 20138 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14195 

(210) KS/M/ 2012/341 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14561 

(210) KS/M/ 2012/342 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI   GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KAT:32 4.LEVENT – ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15046 

(210) KS/M/ 2012/343 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KAT:32 4.LEVENT – ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14784 

(210) KS/M/ 2012/344 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI  GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KAT:32 4.LEVENT – ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14787 

(210) KS/M/ 2012/345 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETIGENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KAT:32 4.LEVENT – ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14833 

(210) KS/M/ 2012/348 

(180) 04/04/2032 

(220) 04/04/2012 

(730) AKTSIONERNO DRUJESTVO  "VINPROM PESHTERA"  No5 Dunav blvd,4000 

Plovdiv, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14738 

(210) KS/M/ 2012/353 

(180) 05/04/2032 

(220) 05/04/2012 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16112 

(210) KS/M/ 2012/355 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) RM sh.p.k.   Lagjja Nr. 4, Sarande, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16113 

(210) KS/M/ 2012/357 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) RM sh.p.k.    Lagjja Nr. 4, Sarande, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14547 

(210) KS/M/ 2012/361 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) Navistar Defense, LLC  10400 W North Ave, Melrose Park, IL 60160, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14236 

(210) KS/M/ 2012/368 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13817 

(210) KS/M/ 2012/370 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14566 

(210) KS/M/ 2012/373 

(180) 06/04/2032 

(220) 06/04/2012 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14660 

(210) KS/M/ 2012/374 

(180) 12/04/2032 

(220) 12/04/2012 

(730) JT International SA  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13999 

(210) KS/M/ 2012/376 

(180) 12/04/2032 

(220) 12/04/2012 

(730) Irmãos Vila Nova, S.A.  Avenida das Indústrias, Lugar de Sam, 4760-725 Ribeirão, Vila 

Nova de Famalicão, PT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14567 

(210) KS/M/ 2012/379 

(180) 12/04/2032 
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(220) 12/04/2012 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14834 

(210) KS/M/ 2012/380 

(180) 12/04/2032 

(220) 12/04/2012 

(730) Carlton Sports Company Limited  Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14241 

(210) KS/M/ 2012/381 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15244 

(210) KS/M/ 2012/382 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) Brother Industries, Ltd  15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561 , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12370 

(210) KS/M/ 2012/386 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) N.P.SH. Qumështore Sharri  Turgut Ozal nr:8 20000 Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12373 

(210) KS/M/ 2012/389 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) N.P.SH. Qumështore Sharri  Turgut Ozal nr:8 20000 Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12374 

(210) KS/M/ 2012/390 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) N.P.SH. Qumështore Sharri  Turgut Ozal nr:8 20000 Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12375 

(210) KS/M/ 2012/391 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) N.P.SH. Qumështore Sharri  Turgut Ozal nr:8 20000 Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14104 

(210) KS/M/ 2012/404 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14110 

(210) KS/M/ 2012/405 

(180) 13/04/2032 

(220) 13/04/2012 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14224 

(210) KS/M/ 2012/406 

(180) 17/04/2032 

(220) 17/04/2012 

(730) BTR Industries Limited  Stafford Park 5, Telford, England, TF3 3BL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14350 

(210) KS/M/ 2012/407 

(180) 17/04/2032 

(220) 17/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14352 

(210) KS/M/ 2012/409 

(180) 17/04/2032 

(220) 17/04/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14568 

(210) KS/M/ 2012/410 

(180) 18/04/2032 

(220) 18/04/2012 

(730) Hahn + Kolb Werkzeuge GmbH  Schlieffenstrasse 40, 71636 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14122 

(210) KS/M/ 2012/411 

(180) 18/04/2032 

(220) 18/04/2012 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14724 

(210) KS/M/ 2012/412 

(180) 19/04/2032 

(220) 19/04/2012 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH  Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14635 

(210) KS/M/ 2012/414 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street, GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14631 

(210) KS/M/ 2012/415 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street, GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14633 

(210) KS/M/ 2012/416 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street, GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20089 

(210) KS/M/ 2012/417 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  One 

Exchange Square, London EC2A 2JN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14215 

(210) KS/M/ 2012/418 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  One 

Exchange Square, London EC2A 2JN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14703 

(210) KS/M/ 2012/420 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14581 

(210) KS/M/ 2012/428 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Philip Morris Brands Sàrl   Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14829 

(210) KS/M/ 2012/429 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14832 

(210) KS/M/ 2012/430 

(180) 20/04/2032 

(220) 20/04/2012 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14226 

(210) KS/M/ 2012/431 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Kawasho Foods Corporation  7-1, Otemachi 2-chome,  Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14227 

(210) KS/M/ 2012/432 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Unipharm, Inc.  350 Fifth Ave., Ste. 6701, New York, NY 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14757 

(210) KS/M/ 2012/433 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Sheraton International IP, LLC  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14045 

(210) KS/M/ 2012/434 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14814 

(210) KS/M/ 2012/438 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Stiefel Laboratories, Inc.   Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14723 

(210) KS/M/ 2012/439 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Stiefel Laboratories, Inc.   Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17370 

(210) KS/M/ 2012/441 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Automobili Lamborghini S.p.A.  via Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18574 

(210) KS/M/ 2012/442 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) Henkel AG & Co. KG aA  Henkelstrasse 67 40589 Dusseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14861 

(210) KS/M/ 2012/444 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 

(730) VILLA YAMBOL EAD  Industrial zone, BG - 8600, Yambol, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14637 

(210) KS/M/ 2012/446 

(180) 25/04/2032 

(220) 25/04/2012 
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(730) Next Group Plc  Desford Road Enderby, Leicester, Leicestershire, LE19 4AT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14370 

(210) KS/M/ 2012/447 

(180) 26/04/2032 

(220) 26/04/2012 

(730) TURKIYE IS BANKASI ANONIM SIRKETI  GENEL MUDURLUK IS KULELERI 

KAT:32 ,4.LEVENT – ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15759 

(210) KS/M/ 2012/448 

(180) 26/04/2032 

(220) 26/04/2012 

(730) COPPERWELD BIMETALLICS LLC  254 Cotton Mill Road, Fayetteville, Tennessee 

37334, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14377 

(210) KS/M/ 2012/449 

(180) 26/04/2032 

(220) 26/04/2012 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14594 

(210) KS/M/ 2012/459 

(180) 30/04/2032 

(220) 30/04/2012 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija, ALKALOID AD Skopje,   Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15309 

(210) KS/M/ 2012/460 

(180) 30/04/2032 

(220) 30/04/2012 

(730) NBA Properties, Inc.   Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14838 

(210) KS/M/ 2012/461 

(180) 02/05/2032 

(220) 02/05/2012 

(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.  #647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14850 

(210) KS/M/ 2012/467 

(180) 03/05/2032 

(220) 03/05/2012 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15336 

(210) KS/M/ 2012/468 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.  Stegne 21, 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15205 

(210) KS/M/ 2012/469 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14730 

(210) KS/M/ 2012/471 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) L'ORÉAL  Société Anonyme  14 rue Royale, 75008 Paris , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15481 

(210) KS/M/ 2012/472 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company  5 Eastgate Road Eastgate Business 

Park Little Island, Co.Cork, IE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15482 

(210) KS/M/ 2012/473 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company   5 Eastgate Road Eastgate Business 

Park Little Island, Co.Cork , IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14405 

(210) KS/M/ 2012/474 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14545 

(210) KS/M/ 2012/475 

(180) 04/05/2032 

(220) 04/05/2012 

(730) LEDO plus d.o.o.   Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15043 

(210) KS/M/ 2012/477 

(180) 07/05/2032 

(220) 07/05/2012 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15044 

(210) KS/M/ 2012/478 

(180) 07/05/2032 

(220) 07/05/2012 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14524 

(210) KS/M/ 2012/479 

(180) 07/05/2032 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1644 

 

(220) 07/05/2012 

(730) Gilead Sciences Ireland UC  IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Co. Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14513 

(210) KS/M/ 2012/480 

(180) 07/05/2032 

(220) 07/05/2012 

(730) Gilead Sciences Ireland UC  IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Co. Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14511 

(210) KS/M/ 2012/481 

(180) 07/05/2032 

(220) 07/05/2012 

(730) Gilead Sciences Ireland UC  IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Co. Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14607 

(210) KS/M/ 2012/483 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730) Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft  Ritterstrasse 7 49740 Haselünne , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14700 

(210) KS/M/ 2012/484 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  İstinye Mah. Balabandere Cad. No:14 34460 

Sariyer/İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14714 

(210) KS/M/ 2012/485 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730)  Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  İstinye Mah. Balabandere Cad. No:14, 34460 

Sarıyer/İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14715 

(210) KS/M/ 2012/486 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  İstinye Mah. Balabandere Cad. No:14, 34460 

Sarıyer/İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14794 

(210) KS/M/ 2012/487 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14790 

(210) KS/M/ 2012/488 

(180) 08/05/2032 

(220) 08/05/2012 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14767 

(210) KS/M/ 2012/491 

(180) 11/05/2032 

(220) 11/05/2012 

(730) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14772 

(210) KS/M/ 2012/492 

(180) 11/05/2032 

(220) 11/05/2012 

(730) Slazengers Limited  Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14836 

(210) KS/M/ 2012/493 

(180) 11/05/2032 

(220) 11/05/2012 

(730)  Tod's S.p.A.  Via Filippo Della Valle 1 63811 Sant'Elpidio A Mare Fermo, IT 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1646 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14768 

(210) KS/M/ 2012/494 

(180) 11/05/2032 

(220) 11/05/2012 

(730) Teijin Limited  2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17696 

(210) KS/M/ 2012/497 

(180) 11/05/2032 

(220) 11/05/2012 

(730) "StoneCastle" Vineyards&Winery  Fshati Bernjaka p.n, 21000 Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14617 

(210) KS/M/ 2012/498 

(180) 14/05/2032 

(220) 14/05/2012 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14378 

(210) KS/M/ 2012/501 

(180) 16/05/2032 

(220) 16/05/2012 

(730) INIZIATIVE S.P.A.  Via Lorenzo Mascheroni 5, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15243 

(210) KS/M/ 2012/506 

(180) 16/05/2032 

(220) 16/05/2012 

(730) Apatinska pivara Apatin d.o.o.  Trg Oslobođenja broj 5,  Apatin, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18575 

(210) KS/M/ 2012/507 

(180) 16/05/2032 

(220) 16/05/2012 
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(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija  ALKALOID AD Skopje,   Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12,  1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14804 

(210) KS/M/ 2012/508 

(180) 16/05/2032 

(220) 16/05/2012 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14713 

(210) KS/M/ 2012/513 

(180) 17/05/2032 

(220) 17/05/2012 

(730) Tetra Laval Holdings & Finance S.A.  Avenue Général-Guisan 70 CH-1009 Pully, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12628 

(210) KS/M/ 2012/516 

(180) 18/05/2032 

(220) 18/05/2012 

(730) Linde GmbH  Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14735 

(210) KS/M/ 2012/517 

(180) 18/05/2032 

(220) 18/05/2012 

(730) Booking.com B.V.  Herengracht 597 1017 CE Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14712 

(210) KS/M/ 2012/518 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase,  NY 10577, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14401 

(210) KS/M/ 2012/522 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Kale Kilit Ve Kalip Sanayi Anonim Sirketi  Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan 

Caddesi, No:3F/1-E Blok 34396 Sariyer/İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14611 

(210) KS/M/ 2012/523 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14613 

(210) KS/M/ 2012/524 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14586 

(210) KS/M/ 2012/525 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14583 

(210) KS/M/ 2012/526 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14579 

(210) KS/M/ 2012/527 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14408 

(210) KS/M/ 2012/528 

(180) 21/05/2032 

(220) 21/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street, GR-24100 Kalamata , GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14410 

(210) KS/M/ 2012/552 

(180) 22/05/2032 

(220) 22/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street  GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14412 

(210) KS/M/ 2012/553 

(180) 22/05/2032 

(220) 22/05/2012 

(730) Karelia Tobacco Company, Inc.  Athinon Street  GR-24100 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14413 

(210) KS/M/ 2012/554 

(180) 22/05/2032 

(220) 22/05/2012 

(730) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann GmbH & Co. KG  Am Bauhof 13-15, 

21218 Seevetal, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14077 

(210) KS/M/ 2012/555 

(180) 22/05/2032 

(220) 22/05/2012 

(730) ALPINA, tovarna obutve, d.o.o.  Strojarska ulica 2, 4226 ŽIRI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14711 

(210) KS/M/ 2012/564 

(180) 23/05/2032 

(220) 23/05/2012 
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(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14397 

(210) KS/M/ 2012/565 

(180) 23/05/2032 

(220) 23/05/2012 

(730) Mars, Incorporated   6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14558 

(210) KS/M/ 2012/569 

(180) 24/05/2032 

(220) 24/05/2012 

(730) ETI Elektroelement, d.o.o.  Obrezija 5, 1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14618 

(210) KS/M/ 2012/570 

(180) 24/05/2032 

(220) 24/05/2012 

(730) ETI Elektroelement, d.o.o.  Obrezija 5, 1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14395 

(210) KS/M/ 2012/573 

(180) 25/05/2032 

(220) 25/05/2012 

(730) AstraZeneca AB SE   151 85 Sodertalje, Malarenhamnen , SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14392 

(210) KS/M/ 2012/574 

(180) 25/05/2032 

(220) 25/05/2012 

(730) Almirall, S.A.  Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14642 

(210) KS/M/ 2012/575 

(180) 25/05/2032 
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(220) 25/05/2012 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian Str. 84 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14694 

(210) KS/M/ 2012/577 

(180) 25/05/2032 

(220) 25/05/2012 

(730) SANOFI PASTEUR  14, Espace Henry Vallée, 69007 Lyon , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14389 

(210) KS/M/ 2012/581 

(180) 28/05/2032 

(220) 28/05/2012 

(730) H&M Hennes & Mauritz AB  SE-106 38 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17410 

(210) KS/M/ 2012/582 

(180) 28/05/2032 

(220) 28/05/2012 

(730) Viacom Overseas Holdings C.V.,  Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, 

Curaçao; mailing address: 1515 Broadway, New York, New York 10036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14418 

(210) KS/M/ 2012/584 

(180) 29/05/2032 

(220) 29/05/2012 

(730) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.  1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 , 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14222 

(210) KS/M/ 2012/587 

(180) 29/05/2032 

(220) 29/05/2012 

(730) Sun, Stars & Sos Pte Ltd.  Block 22 Havelock Road #01-711, Singapore 160022, SG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14365 

(210) KS/M/ 2012/589 

(180) 31/05/2032 

(220) 31/05/2012 

(730)  Zott SE & Co. KG  Dr. -Steichele-Straße 4 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14574 

(210) KS/M/ 2012/592 

(180) 31/05/2032 

(220) 31/05/2012 

(730) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG   Diebrocker Strasse 17 32051 Herford , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14576 

(210) KS/M/ 2012/593 

(180) 31/05/2032 

(220) 31/05/2012 

(730) Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG   Diebrocker Strasse 17 32051 Herford , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14689 

(210) KS/M/ 2012/594 

(180) 01/06/2032 

(220) 01/06/2012 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Toyota Motor Corporation)  1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14641 

(210) KS/M/ 2012/595 

(180) 01/06/2032 

(220) 01/06/2012 

(730) Pharma Mar, S. A.  Polígono Industrial La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1, Colmenar 

Viejo 28770, Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14393 

(210) KS/M/ 2012/598 

(180) 01/06/2032 

(220) 01/06/2012 

(730) Dimitar Hriston BALEV  kv. Vadislavovo, bl.224, vh.2, ap.50, BG-9000 Varna, BG 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14682 

(210) KS/M/ 2012/607 

(180) 04/06/2032 

(220) 04/06/2012 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14739 

(210) KS/M/ 2012/609 

(180) 05/06/2032 

(220) 05/06/2012 

(730) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  Petuelring 130, 80809 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18576 

(210) KS/M/ 2012/612 

(180) 05/06/2032 

(220) 05/06/2012 

(730) ATLANTIC GRAND DOOEL uvoz-izvoz Skopje  ul. Sa Planina br.6, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16136 

(210) KS/M/ 2012/613 

(180) 05/06/2032 

(220) 05/06/2012 

(730) Ferdinand Bilstein UK Limited  9 Wheelbarrow Park, Pattenden Lane Marden Kent TN12 

9QJ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15208 

(210) KS/M/ 2012/615 

(180) 07/06/2032 

(220) 07/06/2012 

(730)     NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14039 

(210) KS/M/ 2012/619 

(180) 11/06/2032 
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(220) 11/06/2012 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14868 

(210) KS/M/ 2012/622 

(180) 11/06/2032 

(220) 11/06/2012 

(730)  Widex A/S  Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14702 

(210) KS/M/ 2012/625 

(180) 12/06/2032 

(220) 12/06/2012 

(730) Actelion Pharmaceuticals Ltd  Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14728 

(210) KS/M/ 2012/633 

(180) 12/06/2032 

(220) 12/06/2012 

(730) JT International SA  8 rue de Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14573 

(210) KS/M/ 2012/634 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262  Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15247 

(210) KS/M/ 2012/636 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) Agro Trade Shpk  Magjistrala Prishtinë-Ferizaj, Km 7, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15249 

(210) KS/M/ 2012/637 

(180) 13/06/2032 

(220) 13/06/2012 

(730) Agro Trade Shpk  Magjistrala Prishtinë-Ferizaj, Km 7, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15762 

(210) KS/M/ 2012/638 

(180) 14/06/2032 

(220) 14/06/2012 

(730) PIERRE BALMAIN S.A.S.  44, rue François 1er 75008 Paris  , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18171 

(210) KS/M/ 2012/639 

(180) 14/06/2032 

(220) 14/06/2012 

(730) Phillips 66 Company  2331 CityWest Blvd Houston, Texas 77042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14869 

(210) KS/M/ 2012/640 

(180) 14/06/2032 

(220) 14/06/2012 

(730) DAW SE  Rossdörfer Str. 50 64372 Ober-Ramstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15223 

(210) KS/M/ 2012/650 

(180) 15/06/2032 

(220) 15/06/2012 

(730) CCBP LTD   11th Floor, Two Snow Hill Queensway, Birmingham B4 6WR England, A 

company incorporated under the laws of England & Wales, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15224 

(210) KS/M/ 2012/651 

(180) 15/06/2032 

(220) 15/06/2012 

(730) CCBP LTD  11th Floor, Two Snow Hill Queensway, Birmingham B4 6WR England, A 

company incorporated under the laws of England & Wales, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14489 

(210) KS/M/ 2012/654 

(180) 15/06/2032 

(220) 15/06/2012 

(730) LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ  HUZUR MAH.AZERBAYCAN CAD. 

SKYLAND SİT.N:4 D8 BLK N:483, SARIYER-İSTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14242 

(210) KS/M/ 2012/655 

(180) 18/06/2032 

(220) 18/06/2012 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14650 

(210) KS/M/ 2012/657 

(180) 18/06/2032 

(220) 18/06/2012 

(730) Biogen MA Inc.  225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17695 

(210) KS/M/ 2012/660 

(180) 19/06/2032 

(220) 19/06/2012 

(730) ECZACIBASI HOLDİNG ANONİM SİRKETİ  KANYON OFİS BUYUKDERE 

CADDESİ NO: 185, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14320 

(210) KS/M/ 2012/677 

(180) 20/06/2032 

(220) 20/06/2012 

(730) Drustvo za promet i uslugi, FOBAS KOMPANI DOO  Istocna industriska zona bb del 3, 

Madzari, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14606 

(210) KS/M/ 2012/680 

(180) 20/06/2032 

(220) 20/06/2012 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., 

LTD.)  No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15207 

(210) KS/M/ 2012/681 

(180) 20/06/2032 

(220) 20/06/2012 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14562 

(210) KS/M/ 2012/684 

(180) 21/06/2032 

(220) 21/06/2012 

(730) ALBI – COMERCE sh.p.k.  Zona e re industriale p.n.10000 Prishtina, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14388 

(210) KS/M/ 2012/686 

(180) 21/06/2032 

(220) 21/06/2012 

(730) TEDDY S.P.A.  GROS RIMINI BLOCCO 97 - RIMINI VIA CORIANO, 58 , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14729 

(210) KS/M/ 2012/690 

(180) 25/06/2032 

(220) 25/06/2012 

(730) YILDIZ HOLDING A.S.  Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1, Üsküdar 

Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14733 

(210) KS/M/ 2012/691 

(180) 25/06/2032 

(220) 25/06/2012 
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(730) YILDIZ HOLDING A.S.  Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14371 

(210) KS/M/ 2012/692 

(180) 25/06/2032 

(220) 25/06/2012 

(730) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16704 

(210) KS/M/ 2012/693 

(180) 25/06/2032 

(220) 25/06/2012 

(730) Gilead Sciences Ireland UC  IDA Business and Technology Park Carrigtohill, Co. Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14539 

(210) KS/M/ 2012/699 

(180) 26/06/2032 

(220) 26/06/2012 

(730) MERIAL Inc  3239 Satellite Boluevard, Duluth, Georgia 30096, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14936 

(210) KS/M/ 2012/701 

(180) 27/06/2032 

(220) 27/06/2012 

(730) 1. “SÜLEYMAN ERCÜMENT GÜN”  

2. “CANKUT GÜN”  

3. “CANSU YAĞCI”   Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Bakɪr ve Pirinҫ Sanayi Sitesi, 

Menekşe Caddesi No: 5, Beylikdüzü - İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12339 

(210) KS/M/ 2012/702 

(180) 27/06/2032 

(220) 27/06/2012 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14537 

(210) KS/M/ 2012/704 

(180) 02/07/2032 

(220) 02/07/2012 

(730) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S  Balabandere Cad. İlaç Sanayi Yolu No: 14 İstinye-Sarıyer 

34460 İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18577 

(210) KS/M/ 2012/705 

(180) 02/07/2032 

(220) 02/07/2012 

(730) CURASEPT  A.D.S. S.R.L.  VIA MARCONI, 84 21047 SARONNO VA , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18556 

(210) KS/M/ 2012/706 

(180) 02/07/2032 

(220) 02/07/2012 

(730) Tobačna Ljubljana d.o.o.  Cesta 24, Junija 90, Ljubljana-Črnuče 1231, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14514 

(210) KS/M/ 2012/713 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd.)  6-6, Marunouchi 

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14534 

(210) KS/M/ 2012/714 

(180) 04/07/2032 

(220) 04/07/2012 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd.)  6-6, Marunouchi 

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14707 

(210) KS/M/ 2012/717 
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(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation  51 West 52nd Street, New York, New  

York 10019,, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14706 

(210) KS/M/ 2012/718 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) CBS Broadcasting Inc., a New York Corporation  51 West 52nd Street, New York, New 

York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14595 

(210) KS/M/ 2012/719 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) CBS Broadcasting Inc. a New York Corporation  51 West 52nd Street, New York, New  

York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14588 

(210) KS/M/ 2012/720 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) CBS Broadcasting Inc., a New York Corporation  51 West 52nd Street, New York, New 

York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17665 

(210) KS/M/ 2012/721 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 

(730) ADOL sh.p.k.  Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14399 

(210) KS/M/ 2012/722 

(180) 05/07/2032 

(220) 05/07/2012 
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(730) General Re Corporation  120 Long Ridge Road Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14737 

(210) KS/M/ 2012/723 

(180) 06/07/2032 

(220) 06/07/2012 

(730) R & A Bailey & Co.  Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14666 

(210) KS/M/ 2012/731 

(180) 09/07/2032 

(220) 09/07/2012 

(730) RENNER ITALIA S.p.A.  Via Ronchi Inferiore 34, 40061 MINERBIO (BOLOGNA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14428 

(210) KS/M/ 2012/735 

(180) 11/07/2032 

(220) 11/07/2012 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4 86690 Mertingen   , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14780 

(210) KS/M/ 2012/736 

(180) 11/07/2032 

(220) 11/07/2012 

(730) FUJIFILM CORPORATION  26-30 Nishiazabu 2-chome, Minato-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14745 

(210) KS/M/ 2012/737 

(180) 11/07/2032 

(220) 11/07/2012 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14691 

(210) KS/M/ 2012/738 

(180) 12/07/2032 

(220) 12/07/2012 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.- Steichele-Strasse 4 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14278 

(210) KS/M/ 2012/739 

(180) 12/07/2032 

(220) 12/07/2012 

(730) C-Food International SAL (off-shore)  Suite 601, Bloc C, Gefinor Center P.O. Box 11-

7135 Beirut 2034-8417, Beirut, Lebanon, LB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15058 

(210) KS/M/ 2012/741 

(180) 12/07/2032 

(220) 12/07/2012 

(730) International Nutrition Co. Ltd. A/S  Rormosevej 2a, 3450 Allerod, Copenhagen, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16163 

(210) KS/M/ 2012/755 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Allergan Sales, LLC  2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20109 

(210) KS/M/ 2012/756 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Allergan Sales, LLC  2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14863 

(210) KS/M/ 2012/757 

(180) 13/07/2032 

(220) 13/07/2012 

(730) Pharma & Schweiz GmbH  Poststrasse 30, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14862 

(210) KS/M/ 2012/761 

(180) 17/07/2032 

(220) 17/07/2012 

(730) „Palma„shpk  Viti Rr Presheves, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14590 

(210) KS/M/ 2012/762 

(180) 17/07/2032 

(220) 17/07/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14686 

(210) KS/M/ 2012/763 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14684 

(210) KS/M/ 2012/764 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) Georg Gavrilović  Senjska 2, Novi Vinodolski, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13915 

(210) KS/M/ 2012/777 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti,Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13916 

(210) KS/M/ 2012/778 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti Pejë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13917 

(210) KS/M/ 2012/779 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13918 

(210) KS/M/ 2012/780 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13919 

(210) KS/M/ 2012/781 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.,  Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13920 

(210) KS/M/ 2012/782 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.,  Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13921 

(210) KS/M/ 2012/783 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) 'DEVOLLI GROUP' sh.p.k.,  Zahir Pajaziti  Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14115 

(210) KS/M/ 2012/784 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1665 

 

(730) ‘DEVOLLI GROUP’ sh.p.k.  Zahir Pajaziti.Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14695 

(210) KS/M/ 2012/785 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) F&F Brands Group, Inc.  8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14744 

(210) KS/M/ 2012/786 

(180) 18/07/2032 

(220) 18/07/2012 

(730) F&F Brands Group, Inc.  8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14220 

(210) KS/M/ 2012/787 

(180) 20/07/2032 

(220) 20/07/2012 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14752 

(210) KS/M/ 2012/789 

(180) 20/07/2032 

(220) 20/07/2012 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstr. 21 CH-8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14865 

(210) KS/M/ 2012/790 

(180) 23/07/2032 

(220) 23/07/2012 

(730) XXXLutz Marken GmbH  Römerstr. 39 4600 Wels, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14512 

(210) KS/M/ 2012/794 

(180) 23/07/2032 
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(220) 23/07/2012 

(730) Microsoft Corporation  One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14502 

(210) KS/M/ 2012/801 

(180) 25/07/2032 

(220) 25/07/2012 

(730) NIKON CORPORATION  2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14498 

(210) KS/M/ 2012/802 

(180) 25/07/2032 

(220) 25/07/2012 

(730) NIKON CORPORATION  2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14521 

(210) KS/M/ 2012/803 

(180) 25/07/2032 

(220) 25/07/2012 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard Los Angeles, CA 

90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14380 

(210) KS/M/ 2012/804 

(180) 25/07/2032 

(220) 25/07/2012 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard Los Angeles, CA 

90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14645 

(210) KS/M/ 2012/806 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) Bosnalijek, farmaceutika i hemijska industria, dioničko društvo  Jukičeva 53,71000, 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14663 

(210) KS/M/ 2012/807 

(180) 27/07/2032 

(220) 27/07/2012 

(730) BGP Products Operations GmbH  Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14355 

(210) KS/M/ 2012/809 

(180) 30/07/2032 

(220) 30/07/2012 

(730) NIKON CORPORATION  2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14518 

(210) KS/M/ 2012/819 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Melitta Professional Coffee Solutions Gmbh & Co. KG  Zechenstr. 60, 32429 Minden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15338 

(210) KS/M/ 2012/820 

(180) 02/08/2032 

(220) 02/08/2012 

(730) Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG  Zechenstrasse 60, 32429 Minden, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14598 

(210) KS/M/ 2012/823 

(180) 07/08/2032 

(220) 07/08/2012 

(730) H.J. Heinz Company Brands LLC  One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14490 

(210) KS/M/ 2012/825 

(180) 07/08/2032 

(220) 07/08/2012 

(730) Ursapharm Arzneimittel GmbH  Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14636 

(210) KS/M/ 2012/826 

(180) 07/08/2032 

(220) 07/08/2012 

(730) KT & G Corporation  100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14550 

(210) KS/M/ 2012/827 

(180) 07/08/2032 

(220) 07/08/2012 

(730) Ursapharm Arzneimittel GmbH  Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14551 

(210) KS/M/ 2012/828 

(180) 07/08/2032 

(220) 07/08/2012 

(730) Ursapharm Arzneimittel GmbH  Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14248 

(210) KS/M/ 2012/829 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o.  Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14251 

(210) KS/M/ 2012/830 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o.  Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14435 

(210) KS/M/ 2012/832 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 
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(730) Dr. Oetker d.o.o.  Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14438 

(210) KS/M/ 2012/833 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o  Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14471 

(210) KS/M/ 2012/834 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Vianor Holding Oy  c/o Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14469 

(210) KS/M/ 2012/836 

(180) 08/08/2032 

(220) 08/08/2012 

(730) Vianor Holding Oy  c/o Nokian Renkaat Oyj, PL 20, 37101 Nokia, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12080 

(210) KS/M/ 2012/837 

(180) 09/08/2032 

(220) 09/08/2012 

(730) TERME DI CRODO S.R.L.  Via Paolo Imperiale 4/13 16126 Genova, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15215 

(210) KS/M/ 2012/838 

(180) 09/08/2032 

(220) 09/08/2012 

(730) TERME DI CRODO S.R.L.  Via Paolo Imperiale 4/13 16126 Genova, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11730 

(210) KS/M/ 2012/839 

(180) 09/08/2032 
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(220) 09/08/2012 

(730) TERME DI CRODO S.R.L.  Via Paolo Imperiale 4/13 16126 Genova, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23495 

(210) KS/M/ 2012/843 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP)  Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23547 

(210) KS/M/ 2012/844 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited  Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23549 

(210) KS/M/ 2012/845 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23548 

(210) KS/M/ 2012/846 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited   20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23546 

(210) KS/M/ 2012/847 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23494 

(210) KS/M/ 2012/848 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP)  Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23497 

(210) KS/M/ 2012/849 

(180) 10/08/2032 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14824 

(210) KS/M/ 2012/853 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd.  19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14710 

(210) KS/M/ 2012/854 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14776 

(210) KS/M/ 2012/857 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14632 

(210) KS/M/ 2012/866 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 
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(730) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED  No. 1, 1st Street, Qiantang 

District, Hangzhou 310018, Zhejiang, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14610 

(210) KS/M/ 2012/867 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED  No. 1, 1st Street, Qiantang 

District, Hangzhou 310018, Zhejiang, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14466 

(210) KS/M/ 2012/868 

(180) 21/08/2032 

(220) 21/08/2012 

(730) Nokian Tyres plc  Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14769 

(210) KS/M/ 2012/872 

(180) 23/08/2032 

(220) 23/08/2012 

(730) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.  Nieuwstraat 75  5521 CB Eersel, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14766 

(210) KS/M/ 2012/873 

(180) 23/08/2032 

(220) 23/08/2012 

(730) Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.  Nieuwstraat 75  5521 CB Eersel, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15261 

(210) KS/M/ 2012/875 

(180) 24/08/2032 

(220) 24/08/2012 

(730) Jack Daniel's Properties, Inc.  4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 

94903, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14603 

(210) KS/M/ 2012/877 

(180) 24/08/2032 

(220) 24/08/2012 

(730) LEO Pharma A/S  Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14592 

(210) KS/M/ 2012/887 

(180) 29/08/2032 

(220) 29/08/2012 

(730) ABB Asea Brown Boveri Ltd  Affolternstrasse 44 CH-8050 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14839 

(210) KS/M/ 2012/888 

(180) 29/08/2032 

(220) 29/08/2012 

(730) ABB Asea Brown Boveri Ltd  Affolternstrasse 44 CH-8050 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14360 

(210) KS/M/ 2012/890 

(180) 29/08/2032 

(220) 29/08/2012 

(730) ABB Asea Brown Boveri Ltd  Affolternstrasse 44 CH-8050 Zurich , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14655 

(210) KS/M/ 2012/891 

(180) 30/08/2032 

(220) 30/08/2012 

(730) Lallemand Wieninger GmbH  Alte Poststraße 81, 94036 Passau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14657 

(210) KS/M/ 2012/895 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14582 

(210) KS/M/ 2012/897 

(180) 03/09/2032 

(220) 03/09/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH   Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14463 

(210) KS/M/ 2012/898 

(180) 04/09/2032 

(220) 04/09/2012 

(730) Daikin Industries, Ltd.  Umeda Center Building 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome  Kita-ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14644 

(210) KS/M/ 2012/901 

(180) 04/09/2032 

(220) 04/09/2012 

(730) AUTOMOBILE DACIA S.A.  Str. Uzinei 1 - Mioveni RO-115400 Judetul Arges , RO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13945 

(210) KS/M/ 2012/902 

(180) 04/09/2032 

(220) 04/09/2012 

(730) AUTOMOBILE DACIA S.A.  Str. Uzinei 1 - Mioveni RO-115400 Judetul Arges , RO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14629 

(210) KS/M/ 2012/903 

(180) 04/09/2032 

(220) 04/09/2012 

(730) AUTOMOBILE DACIA S.A.  Str. Uzinei 1 - Mioveni RO-115400 Judetul Arges , RO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14432 

(210) KS/M/ 2012/904 

(180) 04/09/2032 

(220) 04/09/2012 
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(730) XYPEX Chemical Corporation  1731 Mayfield Place Richmond, British Columbia, 

Canada V6V 2G9, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15052 

(210) KS/M/ 2012/918 

(180) 06/09/2032 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14639 

(210) KS/M/ 2012/919 

(180) 06/09/2032 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14363 

(210) KS/M/ 2012/920 

(180) 06/09/2032 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14361 

(210) KS/M/ 2012/921 

(180) 06/09/2032 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16703 

(210) KS/M/ 2012/922 

(180) 07/09/2032 

(220) 07/09/2012 

(730) McRobin d.o.o. export-import  ul.Leningradska br.6, Gostivar, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13914 

(210) KS/M/ 2012/926 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13913 

(210) KS/M/ 2012/928 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13912 

(210) KS/M/ 2012/930 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13911 

(210) KS/M/ 2012/931 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13910 

(210) KS/M/ 2012/932 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr.91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13909 

(210) KS/M/ 2012/933 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13908 

(210) KS/M/ 2012/934 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13907 

(210) KS/M/ 2012/935 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13906 

(210) KS/M/ 2012/936 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13905 

(210) KS/M/ 2012/937 

(180) 10/09/2032 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C.  Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14763 

(210) KS/M/ 2012/940 

(180) 11/09/2032 

(220) 11/09/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmignton, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20332 

(210) KS/M/ 2012/944 

(180) 14/09/2032 

(220) 14/09/2012 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15050 

(210) KS/M/ 2012/950 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Fiat Group Automobiles S.p.A.  Corso Giovanni Agnelli 200 10135 Torino , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14462 

(210) KS/M/ 2012/951 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited  1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 

540-8645  , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14481 

(210) KS/M/ 2012/952 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited  1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 

540-8645  , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14485 

(210) KS/M/ 2012/953 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited  1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 

540-8645, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14491 

(210) KS/M/ 2012/954 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited  1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 

540-8645, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14376 

(210) KS/M/ 2012/955 

(180) 19/09/2032 

(220) 19/09/2012 

(730) Takeda Pharmaceutical Company Limited  1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA 

540-8645, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18332 

(210) KS/M/ 2012/956 

(180) 20/09/2032 

(220) 20/09/2012 

(730) Thornton & Ross Limited  Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14508 

(210) KS/M/ 2012/957 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) American International Group, Inc. (Delaware corporation)  180 Maiden Lane, New York, 

NY 10038, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14500 

(210) KS/M/ 2012/958 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) American International Group, Inc. (Delaware corporation)   180 Maiden Lane,  New 

York, NY 10038, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14609 

(210) KS/M/ 2012/960 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) GROUPE LACTALIS  10 Rue Adolphe Beck, 53000 LAVAL, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15061 

(210) KS/M/ 2012/962 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 
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(730) GJIROFARMA sh.a.  Vrisera, Gjirokaster, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14871 

(210) KS/M/ 2012/963 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) Glaxo Group Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14542 

(210) KS/M/ 2012/964 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) Glaxo Group Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14543 

(210) KS/M/ 2012/965 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) Glaxo Group Limited   980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18333 

(210) KS/M/ 2012/967 

(180) 21/09/2032 

(220) 21/09/2012 

(730) WALMARK, a.s.  Oldřichovice č.44 739 61 Třinec, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18331 

(210) KS/M/ 2012/970 

(180) 25/09/2032 

(220) 25/09/2012 

(730) GUNSAN ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

OSMANGAZI MAHALLESI YLDIRIM BEYAZIT CADDESI NO.:29 SANCAKTEPE, 

ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13081 

(210) KS/M/ 2012/972 

(180) 26/09/2032 

(220) 26/09/2012 

(730) McFit GmbH  Tannenberg 4 96132 Schlüsselfeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15211 

(210) KS/M/ 2012/984 

(180) 27/09/2032 

(220) 27/09/2012 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14536 

(210) KS/M/ 2012/985 

(180) 28/09/2032 

(220) 28/09/2012 

(730) Vestel Ticaret A.Ş.  Organize Sanayi Bölgesi, 45030  Manisa, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14538 

(210) KS/M/ 2012/986 

(180) 28/09/2032 

(220) 28/09/2012 

(730) Vestel Ticaret A.Ş.  Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15038 

(210) KS/M/ 2012/987 

(180) 28/09/2032 

(220) 28/09/2012 

(730) GROUPE WATERAIR  Zone Artisanale 68580 SEPPOIS-LE-BAS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15025 

(210) KS/M/ 2012/990 

(180) 01/10/2032 

(220) 01/10/2012 

(730) SJEC CORPORATION  No.28, WEIXIN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CN 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21945 

(210) KS/M/ 2012/992 

(180) 02/10/2032 

(220) 02/10/2012 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING   62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia, 

R. BULGARIA , BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21944 

(210) KS/M/ 2012/994 

(180) 02/10/2032 

(220) 02/10/2012 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING   62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18594 

(210) KS/M/ 2012/996 

(180) 02/10/2032 

(220) 02/10/2012 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15091 

(210) KS/M/ 2012/997 

(180) 02/10/2032 

(220) 02/10/2012 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING   62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17047 

(210) KS/M/ 2012/999 

(180) 02/10/2032 

(220) 02/10/2012 

(730) Pininfarina S.p.A.  Via Raimondo Montecuccoli 9, 10121 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14261 

(210) KS/M/ 2012/1000 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14259 

(210) KS/M/ 2012/1001 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14100 

(210) KS/M/ 2012/1002 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14264 

(210) KS/M/ 2012/1003 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14106 

(210) KS/M/ 2012/1004 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14103 

(210) KS/M/ 2012/1005 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14111 

(210) KS/M/ 2012/1006 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) M & Sillosi Shpk.  Xërxë, Rahovec, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22001 

(210) KS/M/ 2012/1007 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) L'ERBOLARIO SOCIETÀ BENEFIT S.R.L.  Viale Milano 74, Lodi, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14070 

(210) KS/M/ 2012/1008 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) Demetrios Licensing, Ltd.  1936 Hempstead Turnpike, Suite 365 East Meadow, New York 

11554, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17698 

(210) KS/M/ 2012/1009 

(180) 03/10/2032 

(220) 03/10/2012 

(730) Franklin & Marshall S.r.l.  Via Segheria 1/H, 37141 Montorio (Verona), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14053 

(210) KS/M/ 2012/1010 

(180) 04/10/2032 

(220) 04/10/2012 

(730) PRYSMIAN S.P.A.  Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14048 

(210) KS/M/ 2012/1011 

(180) 04/10/2032 

(220) 04/10/2012 

(730) PRYSMIAN S.P.A.  Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15421 

(210) KS/M/ 2012/1013 

(180) 04/10/2032 

(220) 04/10/2012 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH  Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17718 

(210) KS/M/ 2012/1036 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) Novo Nordisk Health Care AG  The Circle 32/38, 8058 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17238 

(210) KS/M/ 2012/1039 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14023 

(210) KS/M/ 2012/1041 

(180) 17/10/2032 

(220) 17/10/2012 

(730) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.  1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14961 

(210) KS/M/ 2012/1043 

(180) 17/10/2032 

(220) 17/10/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15177 

(210) KS/M/ 2012/1051 

(180) 22/10/2032 
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(220) 22/10/2012 

(730) Okan Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi  Savaș Cad. Meșe Sok. No:14 

Merter, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14257 

(210) KS/M/ 2012/1053 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLER SAN VE TIC LTD, STI.  Olimpos  

Evleri D2/3  Blok  Daire : 8 Kat:1   Ispartakule, Avcilar  İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14123 

(210) KS/M/ 2012/1058 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industria  ALKALOID AD Skopje  Bul.Aleksandar 

Makedonski br.12  1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14021 

(210) KS/M/ 2012/1060 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY  54 rue la Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13929 

(210) KS/M/ 2012/1061 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13928 

(210) KS/M/ 2012/1062 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13927 

(210) KS/M/ 2012/1063 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13926 

(210) KS/M/ 2012/1064 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13925 

(210) KS/M/ 2012/1065 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13924 

(210) KS/M/ 2012/1066 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë , KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13923 

(210) KS/M/ 2012/1067 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13922 

(210) KS/M/ 2012/1068 

(180) 23/10/2032 

(220) 23/10/2012 

(730) DEVOLLI GROUP sh.p.k.  Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17559 

(210) KS/M/ 2012/1070 

(180) 24/10/2032 

(220) 24/10/2012 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14409 

(210) KS/M/ 2012/1071 

(180) 24/10/2032 

(220) 24/10/2012 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18231 

(210) KS/M/ 2012/1073 

(180) 25/10/2032 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba  Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14585 

(210) KS/M/ 2012/1079 

(180) 25/10/2032 

(220) 25/10/2012 

(730) Arla Foods amba  Sønderhøj 14; 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15239 

(210) KS/M/ 2012/1084 

(180) 29/10/2032 

(220) 29/10/2012 

(730) Trepharm  Sllatinë e Madhe, Magjistralja Prishtinë-Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18578 

(210) KS/M/ 2012/1085 

(180) 29/10/2032 

(220) 29/10/2012 
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(730) “Devolli Group” sh.p.k.  Zahir Pajaziti, p.n.  Pejë 30000, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14246 

(210) KS/M/ 2012/1090 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Booking.com B.V.  Herengracht 597   1017 CE Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14244 

(210) KS/M/ 2012/1092 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) Booking.com B.V.  Herengracht 597  1017 CE Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14985 

(210) KS/M/ 2012/1093 

(180) 30/10/2032 

(220) 30/10/2012 

(730) "SAPONIA" KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D.  

M.Gupca 2, 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15009 

(210) KS/M/ 2012/1096 

(180) 31/10/2032 

(220) 31/10/2012 

(730) TMD Friction Services GmbH  Schlebuscher Strasse 99 51381 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14019 

(210) KS/M/ 2012/1126 

(180) 01/11/2032 

(220) 01/11/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1690 

 

(111) 11729 

(210) KS/M/ 2012/1127 

(180) 05/11/2032 

(220) 05/11/2012 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11728 

(210) KS/M/ 2012/1137 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11722 

(210) KS/M/ 2012/1141 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14005 

(210) KS/M/ 2012/1142 

(180) 07/11/2032 

(220) 07/11/2012 

(730) Actavis Group PTC ehf   Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14201 

(210) KS/M/ 2012/1144 

(180) 08/11/2032 

(220) 08/11/2012 

(730) Bacardi & Company Limited  Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13990 

(210) KS/M/ 2012/1157 

(180) 13/11/2032 

(220) 13/11/2012 

(730) MERIAL  29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14002 

(210) KS/M/ 2012/1158 

(180) 13/11/2032 

(220) 13/11/2012 

(730) Vorwerk International AG  Verenastrasse 39 8832 Wollerau , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14426 

(210) KS/M/ 2012/1160 

(180) 14/11/2032 

(220) 14/11/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH  Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14231 

(210) KS/M/ 2012/1164 

(180) 16/11/2032 

(220) 16/11/2012 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14591 

(210) KS/M/ 2012/1165 

(180) 19/11/2032 

(220) 19/11/2012 

(730) Omnicom International Holdings Inc.  720 California Street San Francisco, California 

94108, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15010 

(210) KS/M/ 2012/1166 

(180) 19/11/2032 

(220) 19/11/2012 

(730) Duracell Batteries BV  Nijverheidslaan 7, B-3200 Aarschot, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15423 

(210) KS/M/ 2012/1173 

(180) 20/11/2032 
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(220) 20/11/2012 

(730) Schiesser Marken GmbH  Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14043 

(210) KS/M/ 2012/1175 

(180) 20/11/2032 

(220) 20/11/2012 

(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC  Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

OHIO 43068, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14116 

(210) KS/M/ 2012/1176 

(180) 20/11/2032 

(220) 20/11/2012 

(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC  Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

OHIO 43068, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14113 

(210) KS/M/ 2012/1177 

(180) 20/11/2032 

(220) 20/11/2012 

(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC  Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

OHIO 43068, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14535 

(210) KS/M/ 2012/1178 

(180) 21/11/2032 

(220) 21/11/2012 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14108 

(210) KS/M/ 2012/1179 

(180) 21/11/2032 

(220) 21/11/2012 

(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC  Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

OHIO 43068, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14102 

(210) KS/M/ 2012/1180 

(180) 21/11/2032 

(220) 21/11/2012 

(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC  Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 

OHIO 43068, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14147 

(210) KS/M/ 2012/1181 

(180) 21/11/2032 

(220) 21/11/2012 

(730) Henri Bendel, LLC  1740 Broadway, 7th Floor New York, New York 10019 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15075 

(210) KS/M/ 2012/1187 

(180) 22/11/2032 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15073 

(210) KS/M/ 2012/1188 

(180) 22/11/2032 

(220) 22/11/2012 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15085 

(210) KS/M/ 2012/1190 

(180) 22/11/2032 

(220) 22/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15035 

(210) KS/M/ 2012/1192 

(180) 22/11/2032 
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(220) 22/11/2012 

(730) Henkel Limited, Wood Lane End, Hemel Hempstead  Hertfordshire, HP2 4RQ, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15424 

(210) KS/M/ 2012/1193 

(180) 22/11/2032 

(220) 22/11/2012 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade  Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, 

HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15001 

(210) KS/M/ 2012/1194 

(180) 22/11/2032 

(220) 22/11/2012 

(730) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona i čokolade  Vukovarska Cesta 239, 31000 Osijek, 

HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14994 

(210) KS/M/ 2012/1198 

(180) 23/11/2032 

(220) 23/11/2012 

(730) Schiesser Marken GmbH  Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15135 

(210) KS/M/ 2012/1200 

(180) 23/11/2032 

(220) 23/11/2012 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG  Rötelstraβe 35, 74172 Neckarsulm , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17779 

(210) KS/M/ 2012/1203 

(180) 26/11/2032 

(220) 26/11/2012 

(730) Dentons Group (a Swiss Verein)  Seestrasse 473 8038 Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15144 

(210) KS/M/ 2012/1204 

(180) 26/11/2032 

(220) 26/11/2012 

(730) ŠKODA INVESTMENT a.s.  Emila Škody 2922/1, Jižni Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15088 

(210) KS/M/ 2012/1207 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15850 

(210) KS/M/ 2012/1208 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) Gjyljeta Shala "The Cambridge School" SH.P.K  Pallati i rinise dhe Sporteve, pllato hyrja 

1, Prishtinë 10000, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14940 

(210) KS/M/ 2012/1209 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14930 

(210) KS/M/ 2012/1210 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited   20 Montford Place - Kennington, London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15002 

(210) KS/M/ 2012/1211 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 
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(730) CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15005 

(210) KS/M/ 2012/1212 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) CELLTRION, INC.  23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14943 

(210) KS/M/ 2012/1213 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited  Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14944 

(210) KS/M/ 2012/1214 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) "SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14982 

(210) KS/M/ 2012/1216 

(180) 27/11/2032 

(220) 27/11/2012 

(730) "SAPONIA"  kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14055 

(210) KS/M/ 2012/1218 

(180) 29/11/2032 

(220) 29/11/2012 

(730) PODRAVKA d.d.  Ante Starčevića 32  48000 KOPRIVNICA, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14374 

(210) KS/M/ 2012/1225 

(180) 29/11/2032 

(220) 29/11/2012 

(730) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG  117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14353 

(210) KS/M/ 2012/1227 

(180) 29/11/2032 

(220) 29/11/2012 

(730) MERIAL (a French corporation)  29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14233 

(210) KS/M/ 2012/1230 

(180) 30/11/2032 

(220) 30/11/2012 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14239 

(210) KS/M/ 2012/1231 

(180) 30/11/2032 

(220) 30/11/2012 

(730) La Senza International Canada, LLC  9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor, Beverly Hills, 

California 90212, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14945 

(210) KS/M/ 2012/1232 

(180) 30/11/2032 

(220) 30/11/2012 

(730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE  Via P. Gaggia 16, 

20139 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14946 

(210) KS/M/ 2012/1234 

(180) 30/11/2032 

(220) 30/11/2012 
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(730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE  Via P. Gaggia 16, 

20139 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14880 

(210) KS/M/ 2012/1241 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14879 

(210) KS/M/ 2012/1242 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Générale Biscuit   6 Av Réaumur, 92140 Clamart, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14877 

(210) KS/M/ 2012/1243 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Intercontinental Great Brands LLC  100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14947 

(210) KS/M/ 2012/1246 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14958 

(210) KS/M/ 2012/1247 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited   20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1699 

 

(111) 14876 

(210) KS/M/ 2012/1250 

(180) 04/12/2032 

(220) 04/12/2012 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14932 

(210) KS/M/ 2012/1253 

(180) 05/12/2032 

(220) 05/12/2012 

(730) Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. (Vifor Fresenius Medical Care Renal 

Pharma AG)  Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14890 

(210) KS/M/ 2012/1256 

(180) 05/12/2032 

(220) 05/12/2012 

(730) Vifor (International) AG (Vifor [International] Ltd) (Vifor [International] Inc.)  

Rechenstrasse 37 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14343 

(210) KS/M/ 2012/1260 

(180) 06/12/2032 

(220) 06/12/2012 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15765 

(210) KS/M/ 2012/1274 

(180) 07/12/2032 

(220) 07/12/2012 

(730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE  Via P. Gaggia 16, 

20139 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14740 

(210) KS/M/ 2012/1291 

(180) 11/12/2032 
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(220) 11/12/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15019 

(210) KS/M/ 2012/1300 

(180) 12/12/2032 

(220) 12/12/2012 

(730) Beiersdorf AG  Unnastrasse 48 20253 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14347 

(210) KS/M/ 2012/1303 

(180) 12/12/2032 

(220) 12/12/2012 

(730) Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)  500 Kendall Street Cambridge, 

Massachusetts 02142, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14875 

(210) KS/M/ 2012/1309 

(180) 14/12/2032 

(220) 14/12/2012 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH  Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14912 

(210) KS/M/ 2012/1310 

(180) 14/12/2032 

(220) 14/12/2012 

(730) Viacom International Inc. a corporation organized and existing under the laws of 

Delaware, U.S.A.  1515 Broadway, New York, New York 10036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14874 

(210) KS/M/ 2012/1312 

(180) 17/12/2032 

(220) 17/12/2012 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH  Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14841 

(210) KS/M/ 2012/1314 

(180) 18/12/2032 

(220) 18/12/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14811 

(210) KS/M/ 2012/1317 

(180) 18/12/2032 

(220) 18/12/2012 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14649 

(210) KS/M/ 2012/1327 

(180) 19/12/2032 

(220) 19/12/2012 

(730) August Storck KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13954 

(210) KS/M/ 2012/1329 

(180) 20/12/2032 

(220) 20/12/2012 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, No: 6/1 Üsküdar 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14121 

(210) KS/M/ 2012/1348 

(180) 20/12/2032 

(220) 20/12/2012 

(730) Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-Strasse 4 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14910 

(210) KS/M/ 2012/1350 

(180) 21/12/2032 

(220) 21/12/2012 
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(730) TBL Licensing LLC  200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15178 

(210) KS/M/ 2012/1352 

(180) 21/12/2032 

(220) 21/12/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Entreprise Nationale    K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14894 

(210) KS/M/ 2012/1354 

(180) 21/12/2032 

(220) 21/12/2012 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15004 

(210) KS/M/ 2012/1380 

(180) 26/12/2032 

(220) 26/12/2012 

(730) GEROLYMATOS INTERNATIONAL S.A.  Asklipiou 13 145 68 Kryoneri Attikis, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15006 

(210) KS/M/ 2012/1383 

(180) 28/12/2032 

(220) 28/12/2012 

(730) TRISTATE TRINOVATION IP SA, c/o TALENTURE SA  Riva Albertolli 1, 6900 

Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15008 

(210) KS/M/ 2012/1384 

(180) 28/12/2032 

(220) 28/12/2012 

(730) TRISTATE TRINOVATION IP SA, c/o TALENTURE SA  Riva Albertolli 1, 6900 

Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14042 

(210) KS/M/ 2012/1385 

(180) 28/12/2032 

(220) 28/12/2012 

(730) SANOFI  54, rue de La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14934 

(210) KS/M/ 2012/1389 

(180) 28/12/2032 

(220) 28/12/2012 

(730) Dama S.p.A.  Via Piemonte, 174  21100 Varese VA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15012 

(210) KS/M/ 2012/1391 

(180) 31/12/2032 

(220) 31/12/2012 

(730) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Evren 

Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22029 

(210) KS/M/ 2013/3 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19932 

(210) KS/M/ 2013/4 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15490 

(210) KS/M/ 2013/5 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15550 

(210) KS/M/ 2013/6 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20114 

(210) KS/M/ 2013/8 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19933 

(210) KS/M/ 2013/9 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19941 

(210) KS/M/ 2013/10 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19936 

(210) KS/M/ 2013/11 

(180) 04/01/2033 

(220) 04/01/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15766 

(210) KS/M/ 2013/20 

(180) 10/01/2033 

(220) 10/01/2013 
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(730) KOC HOLDING ANONIM SIRKETI  Azizbey Sok. No: 1 Nakkastepe – Kuzguncuk, 

Uskudar Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16584 

(210) KS/M/ 2013/74 

(180) 23/01/2033 

(220) 23/01/2013 

(730) Biogen MA Inc.  225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17151 

(210) KS/M/ 2013/76 

(180) 23/01/2033 

(220) 23/01/2013 

(730) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG  117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17036 

(210) KS/M/ 2013/100 

(180) 30/01/2033 

(220) 30/01/2013 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17037 

(210) KS/M/ 2013/101 

(180) 30/01/2033 

(220) 30/01/2013 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18639 

(210) KS/M/ 2013/133 

(180) 07/02/2033 

(220) 07/02/2013 

(730) Retail Royalty Company  101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17246 

(210) KS/M/ 2013/148 

(180) 12/02/2033 

(220) 12/02/2013 

(730) Biogen MA Inc.  225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16200 

(210) KS/M/ 2013/161 

(180) 15/02/2033 

(220) 15/02/2013 

(730) TKI HRASTNIK, d.d.  Za Savo 6, 1430 HRASTNIK, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18157 

(210) KS/M/ 2013/164 

(180) 19/02/2033 

(220) 19/02/2013 

(730) NBA Properties Inc.  Olympic Tower Bldg., 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16437 

(210) KS/M/ 2013/228 

(180) 07/03/2033 

(220) 07/03/2013 

(730) The Goodyear Tire & Rubber Company  200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316-0001, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16182 

(210) KS/M/ 2013/254 

(180) 14/03/2033 

(220) 14/03/2013 

(730) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft  Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16183 

(210) KS/M/ 2013/255 

(180) 14/03/2033 

(220) 14/03/2013 

(730) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft  Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17243 

(210) KS/M/ 2013/364 

(180) 10/04/2033 

(220) 10/04/2013 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17265 

(210) KS/M/ 2013/406 

(180) 24/04/2033 

(220) 24/04/2013 

(730) Bugatti International S.A.  412F route d’Esch, 1030 Luxembourg , LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16413 

(210) KS/M/ 2013/838 

(180) 21/08/2033 

(220) 21/08/2013 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17576 

(210) KS/M/ 2013/911 

(180) 12/09/2033 

(220) 12/09/2013 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17578 

(210) KS/M/ 2013/912 

(180) 12/09/2033 

(220) 12/09/2013 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4618 

(210) KS/M/ 2016/1353 

(180) 24/04/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5980 

(210) KS/M/ 2016/1360 

(180) 02/01/2032 

(220) 24/10/2016 

(730) Lukoil Lubricants Austria GmbH   Schwarzenbergplatz 6,1030 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 131 

(210) KS/M/ 2016/1411 

(180) 09/09/2032 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza  Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3079 

(210) KS/M/ 2017/828 

(180) 17/04/2031 

(220) 05/07/2017 

(730) MANIFATTURA RIESE S.P.A.  Largo Marco Gerra 3, Reggio Emilia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5597 

(210) KS/M/ 2017/1125 

(180) 17/03/2032 

(220) 18/09/2017 

(730) European Refreshments 

  Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3564 

(210) KS/M/ 2021/1428 

(180) 29/04/2029 

(220) 02/09/2008 

(730) CITIGROUP INC.   388 Greenwich Street, New York, New York 10013, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5923 

(210) KS/M/ 2021/1550 

(180) 21/03/2030 

(220) 31/03/2008 

(730) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION  225 North Michigan Avenue 

CHICAGO, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 574 

(210) KS/M/ 2021/1736 

(180) 15/08/2030 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 992 

(210) KS/M/ 2021/1863 

(180) 01/10/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6205 

(210) KS/M/ 2022/113 

(180) 31/01/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3099 

(210) KS/M/ 2022/887 

(180) 15/11/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oreal S.A.  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2249 

(210) KS/M/ 2022/1832 

(180) 09/04/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 54 

(210) KS/R/ 2008/39 

(180) 26/02/2033 

(220) 17/01/2008 

(730) Gallup, Inc.  1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3918 

(210) KS/R/ 2008/66 

(180) 28/02/2032 

(220) 28/01/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2503 

(210) KS/R/ 2008/101 

(180) 25/02/2032 

(220) 06/02/2008 

(730) Castrol Limited Technology Centre  Whitchurch Hill Pangbourne Reading RG8 7QR, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2395 

(210) KS/R/ 2008/110 

(180) 10/09/2032 

(220) 07/02/2008 

(730) NIKE INNOVATE C.V. (commanditaire vennootschap)  One Bowerman Drive, Beaverton 

Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6620 

(210) KS/R/ 2008/140 

(180) 25/01/2033 

(220) 25/02/2008 

(730) SUNKIST GROWERS, INC.  27770 N. Entertainment Drive Valencia, CA 91355, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1684 

(210) KS/R/ 2008/141 

(180) 03/07/2032 

(220) 25/02/2008 
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(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5748 

(210) KS/R/ 2008/204 

(180) 23/12/2031 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb, 26300 Vršac, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2532 

(210) KS/R/ 2008/224 

(180) 29/03/2032 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb, 26300 Vršac, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2553 

(210) KS/R/ 2008/272 

(180) 05/10/2032 

(220) 31/03/2008 

(730) BURGER KING CORPORATION  5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2584 

(210) KS/R/ 2008/307 

(180) 12/07/2032 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3533 

(210) KS/R/ 2008/327 

(180) 23/03/2032 

(220) 16/04/2008 

(730) Ford Motor Company Limited  Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, England, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2659 

(210) KS/R/ 2008/375 

(180) 05/10/2032 

(220) 21/04/2008 

(730) ASTRAZENECA AB  151 85 SODERTALJE, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2664 

(210) KS/R/ 2008/382 

(180) 14/10/2032 

(220) 21/04/2008 

(730) Aspen Global Incorporated  GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2610 

(210) KS/R/ 2008/418 

(180) 07/09/2029 

(220) 24/04/2008 

(730) AstraZeneca AB  151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5576 

(210) KS/R/ 2008/425 

(180) 08/03/2031 

(220) 24/04/2008 

(730) Aspen Global Incorporated  GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29 

(210) KS/R/ 2008/441 

(180) 13/11/2031 

(220) 25/04/2008 

(730) General Re Corporation  120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2614 

(210) KS/R/ 2008/442 

(180) 19/03/2033 

(220) 25/04/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGNE JIMUSHO  1-23, Ohyama-cho, Shibuya-ku, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2615 

(210) KS/R/ 2008/443 

(180) 19/03/2033 

(220) 25/03/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGNE JIMUSHO  1-23, Ohyama-cho, Shibuya-ku, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1715 

(210) KS/R/ 2008/450 

(180) 05/11/2031 

(220) 30/04/2008 

(730) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha d/b/a Yamaha Motor Co., Ltd.  2500 Shingai, Iwata-

shi, Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 112 

(210) KS/R/ 2008/474 

(180) 27/05/2032 

(220) 06/05/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 114 

(210) KS/R/ 2008/476 

(180) 18/11/2032 

(220) 06/05/2008 

(730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, 

CINCINNATI, OHIO 45202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2679 

(210) KS/R/ 2008/503 

(180) 24/04/2032 

(220) 07/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 148 

(210) KS/R/ 2008/532 

(180) 09/09/2032 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 158 

(210) KS/R/ 2008/542 

(180) 27/06/2031 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2694 

(210) KS/R/ 2008/556 

(180) 08/10/2032 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2703 

(210) KS/R/ 2008/565 

(180) 31/01/2032 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2706 

(210) KS/R/ 2008/568 

(180) 25/05/2032 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2711 

(210) KS/R/ 2008/573 

(180) 10/12/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2712 

(210) KS/R/ 2008/574 

(180) 03/12/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 176 

(210) KS/R/ 2008/585 

(180) 02/03/2032 

(220) 12/05/2008 

(730) RYOBI LTD.  No.762, Mesaki-cho, Fuchu-shi, Hiroshima-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 38 

(210) KS/R/ 2008/589 

(180) 25/08/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija  "ALKALOID" AD Skopje c.o.Bul. 

Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 41 

(210) KS/R/ 2008/592 

(180) 25/08/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje c.o.  Bul. 

Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 45 

(210) KS/R/ 2008/596 

(180) 05/10/2031 
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(220) 12/05/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija  "ALKALOID" AD Skopje c.o.Bul. 

Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 48 

(210) KS/R/ 2008/599 

(180) 10/09/2032 

(220) 12/05/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje c.o.  Bul. 

Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2725 

(210) KS/R/ 2008/618 

(180) 25/05/2032 

(220) 14/05/2008 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7128 

(210) KS/R/ 2008/620 

(180) 01/10/2031 

(220) 14/05/2008 

(730) Jaguar Land Rover Limited   Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7129 

(210) KS/R/ 2008/621 

(180) 29/06/2032 

(220) 14/05/2008 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF 

, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2736 

(210) KS/R/ 2008/644 

(180) 08/10/2032 

(220) 15/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2737 

(210) KS/R/ 2008/645 

(180) 10/07/2032 

(220) 15/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2755 

(210) KS/R/ 2008/710 

(180) 25/04/2031 

(220) 28/05/2008 

(730) Tetra GmbH  Herrenteich 78, 49324 Melle, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2770 

(210) KS/R/ 2008/752 

(180) 10/09/2032 

(220) 30/05/2008 

(730) AM Retail Group, Inc.  512 Seventh Avenue New York, New York 10018-4202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2885 

(210) KS/R/ 2008/760 

(180) 10/09/2032 

(220) 30/05/2008 

(730) AM Retail Group Inc.  512 Seventh Avenue New York, New York 10018-4202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2887 

(210) KS/R/ 2008/762 

(180) 20/07/2032 

(220) 30/05/2008 

(730) Kyowa Kirin Co., Ltd.  1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2897 

(210) KS/R/ 2008/781 

(180) 08/01/2032 

(220) 03/06/2008 
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(730) Noxell Corporation  11050 York Road, Hunt Valley, Maryland, 21030, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2900 

(210) KS/R/ 2008/785 

(180) 30/07/2032 

(220) 03/06/2008 

(730) Tetra GmbH  Herrenteich 78, 49324 Melle, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2909 

(210) KS/R/ 2008/795 

(180) 25/04/2031 

(220) 03/06/2008 

(730) Tetra GmbH  Herrenteich 78, 49324 Melle, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1749 

(210) KS/R/ 2008/856 

(180) 15/03/2033 

(220) 10/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   10-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5593 

(210) KS/R/ 2008/891 

(180) 23/10/2032 

(220) 13/06/2008 

(730) The Coca-Cola Company  Delaware 310 North Avenue N.W. Atlanta Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5614 

(210) KS/R/ 2008/900 

(180) 31/10/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2974 

(210) KS/R/ 2008/903 

(180) 27/03/2032 

(220) 13/06/2008 

(730) The Coca-Cola Company   One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5617 

(210) KS/R/ 2008/914 

(180) 01/10/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2980 

(210) KS/R/ 2008/915 

(180) 01/10/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA,GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2981 

(210) KS/R/ 2008/917 

(180) 23/12/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2982 

(210) KS/R/ 2008/925 

(180) 01/10/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19 

(210) KS/R/ 2008/951 

(180) 05/12/2032 
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(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME O CATERING SERVICES  

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "ELEFTHERIOS VENIZELOS", BUILDING 14B, 

19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11 

(210) KS/R/ 2008/954 

(180) 10/08/2032 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1748 

(210) KS/R/ 2008/956 

(180) 30/12/2032 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1756 

(210) KS/R/ 2008/957 

(180) 03/03/2032 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 272 

(210) KS/R/ 2008/968 

(180) 22/02/2031 

(220) 16/06/2008 

(730) "SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5628 

(210) KS/R/ 2008/987 

(180) 23/01/2033 

(220) 17/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5684 

(210) KS/R/ 2008/1012 

(180) 11/03/2033 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.   1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7019 

(210) KS/R/ 2008/1013 

(180) 29/05/2033 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  1-1, Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka 

, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5685 

(210) KS/R/ 2008/1014 

(180) 15/12/2032 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5632 

(210) KS/R/ 2008/1032 

(180) 07/10/2032 

(220) 24/06/2008 

(730) Time Inc.  225 Liberty Street New York, NY 10281, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2149 

(210) KS/R/ 2008/1046 

(180) 15/01/2032 

(220) 26/06/2008 

(730) Microsemi Storage Solutions, Inc.  2355 West Chandler Boulevard, Chandler, Arizona 

85224, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3006 

(210) KS/R/ 2008/1049 

(180) 27/03/2032 

(220) 30/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3013 

(210) KS/R/ 2008/1090 

(180) 01/03/2032 

(220) 04/07/2008 

(730) Hanna-Barbera Productions, Inc.,  4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3231 

(210) KS/R/ 2008/1099 

(180) 08/05/2032 

(220) 04/07/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc.  4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 200 

(210) KS/R/ 2008/1123 

(180) 13/03/2032 

(220) 10/07/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 202 

(210) KS/R/ 2008/1127 

(180) 22/08/2031 

(220) 11/07/2008 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

California 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3139 

(210) KS/R/ 2008/1133 

(180) 10/12/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) Ebara Corporation  11-1, Haneda Asahi-Cho, Ota-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3556 

(210) KS/R/ 2008/1143 

(180) 04/06/2032 

(220) 14/07/2008 

(730) HERTZ SYSTEM, INC.  8501 Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3211 

(210) KS/R/ 2008/1152 

(180) 06/08/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 

77070, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1770 

(210) KS/R/ 2008/1155 

(180) 26/12/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) W.R. GRACE & CO.-CONN.   7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1771 

(210) KS/R/ 2008/1156 

(180) 12/05/2032 

(220) 14/07/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (AUDIO-TECHNICA 

CORPORATION)   2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 282 

(210) KS/R/ 2008/1174 

(180) 15/11/2031 

(220) 16/07/2008 

(730) Honeywell International Inc.  101 Columbia Road Morristown, NJ 07962, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 283 

(210) KS/R/ 2008/1175 

(180) 25/11/2031 
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(220) 16/07/2008 

(730) Honeywell International Inc  101 Columbia Road Morristown, NJ 07962, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 284 

(210) KS/R/ 2008/1176 

(180) 25/01/2032 

(220) 16/07/2008 

(730) Honeywell International Inc.  101 Columbia Road Morristown, NJ 07962, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 252 

(210) KS/R/ 2008/1191 

(180) 15/09/2032 

(220) 18/07/2008 

(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION)  5-11, Ginza, 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 203 

(210) KS/R/ 2008/1196 

(180) 05/10/2031 

(220) 18/07/2008 

(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION)  5-11, Ginza, 4-chome, chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 206 

(210) KS/R/ 2008/1198 

(180) 05/10/2031 

(220) 18/07/2008 

(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION), 5-11, Ginza, 4-chome, chuo-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 205 

(210) KS/R/ 2008/1199 

(180) 20/05/2032 

(220) 18/07/2008 

(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS 

CORPORATION)  5-11, Ginza, 4-chome, chuo-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 291 

(210) KS/R/ 2008/1250 

(180) 09/10/2031 

(220) 29/07/2008 

(730) PETROKEMIJA d.d  Aleja Vukovar 4, HR - 44320 KUTINA, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 221 

(210) KS/R/ 2008/1314 

(180) 31/05/2032 

(220) 01/08/2008 

(730) Fox Media LLC  10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 223 

(210) KS/R/ 2008/1316 

(180) 10/08/2032 

(220) 01/08/2008 

(730) Fox Media LLC  10201 West Pico-Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1825 

(210) KS/R/ 2008/1348 

(180) 20/11/2032 

(220) 18/08/2008 

(730) FUJIFILM Corporation, (a corporation, organized and existing under the laws of Japan 

Manufacturers and Merchants)  26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3259 

(210) KS/R/ 2008/1360 

(180) 16/12/2032 

(220) 19/08/2008 

(730) Corning Incorporated   Houghton Park, Corning, New York 14831, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3266 

(210) KS/R/ 2008/1367 

(180) 01/03/2032 

(220) 19/08/2008 
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(730) MILACRON LLC  4165 Half Acre Road, Batavia, Ohio 45103, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3269 

(210) KS/R/ 2008/1375 

(180) 25/11/2031 

(220) 19/08/2008 

(730) NALCO COMPANY  1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3270 

(210) KS/R/ 2008/1376 

(180) 11/10/2031 

(220) 19/08/2008 

(730) Guardant, Inc.   1030 Delta Boulevard Atlanta, Georgia, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3276 

(210) KS/R/ 2008/1385 

(180) 28/05/2032 

(220) 20/08/2008 

(730) Solutia Inc.   575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3280 

(210) KS/R/ 2008/1389 

(180) 16/09/2032 

(220) 20/08/2008 

(730) GUARDANT, INC.   1030 Delta Boulevard Atlanta Georgia , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7003 

(210) KS/R/ 2008/1393 

(180) 25/11/2031 

(220) 20/08/2008 

(730) NALCO COMPANY  1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1805 

(210) KS/R/ 2008/1400 

(180) 09/08/2032 
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(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3291 

(210) KS/R/ 2008/1443 

(180) 13/11/2031 

(220) 22/08/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG   Baarermatte 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5630 

(210) KS/R/ 2008/1491 

(180) 24/04/2032 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 403 

(210) KS/R/ 2008/1503 

(180) 12/09/2032 

(220) 25/08/2008 

(730) PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also trading as Pentel Co., Ltd.)  7-2, NIHONBASHI 

KOAMI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1869 

(210) KS/R/ 2008/1504 

(180) 23/12/2031 

(220) 25/08/2008 

(730) FUJITSU GENERAL LIMITED  3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3324 

(210) KS/R/ 2008/1642 

(180) 06/06/2032 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp., a Delaware company  200 Vesey 

Street, New York, NY 10285, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3322 

(210) KS/R/ 2008/1643 

(180) 06/06/2032 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp.  200 Vesey Street, New York, NY 

10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3323 

(210) KS/R/ 2008/1644 

(180) 06/06/2032 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp.  200 Vesey Street, New York, NY 

10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3450 

(210) KS/R/ 2008/1725 

(180) 13/10/2032 

(220) 03/09/2008 

(730) GOLDWIN INC.  210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3394 

(210) KS/R/ 2008/1784 

(180) 01/03/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3397 

(210) KS/R/ 2008/1787 

(180) 19/02/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3407 

(210) KS/R/ 2008/1798 

(180) 19/02/2032 

(220) 08/09/2008 
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(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3416 

(210) KS/R/ 2008/1807 

(180) 01/03/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc,  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3417 

(210) KS/R/ 2008/1808 

(180) 19/06/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3422 

(210) KS/R/ 2008/1813 

(180) 23/04/2032 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 412 

(210) KS/R/ 2008/1844 

(180) 17/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 416 

(210) KS/R/ 2008/1848 

(180) 17/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3426 

(210) KS/R/ 2008/1859 

(180) 12/06/2032 

(220) 09/09/2008 

(730) Advanced Micro Devices, Inc.  2485 Augustine Drive Santa Clara, CA 95054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3566 

(210) KS/R/ 2008/1876 

(180) 27/09/2031 

(220) 09/09/2008 

(730) Bolton Manitoba S.p.A.  Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1843 

(210) KS/R/ 2008/1878 

(180) 27/09/2031 

(220) 09/09/2008 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  VIA G.B. PIRELLI 19, 20124 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 376 

(210) KS/R/ 2008/1909 

(180) 05/01/2032 

(220) 12/09/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje, c.o.   Bul. 

Aleksandar Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 336 

(210) KS/R/ 2008/1921 

(180) 25/08/2031 

(220) 12/09/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija “ALKALOID” AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3494 

(210) KS/R/ 2008/1979 

(180) 22/05/2040 

(220) 15/09/2008 
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(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)   1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3572 

(210) KS/R/ 2008/1993 

(180) 07/10/2032 

(220) 16/09/2008 

(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.  Neenah, Wisconsin 54956, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5664 

(210) KS/R/ 2008/1998 

(180) 01/06/2031 

(220) 16/09/2008 

(730) Tambrands Inc.  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5841 

(210) KS/R/ 2008/2000 

(180) 24/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Tambrands Inc.  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 337 

(210) KS/R/ 2008/2009 

(180) 01/07/2031 

(220) 16/09/2008 

(730) Marc O'Polo License AG  Hofgartenstr. 1, 83071 Stephanskirchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6266 

(210) KS/R/ 2008/2027 

(180) 20/01/2033 

(220) 17/09/2008 

(730) ZF Friedrichshafen AG  Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1835 

(210) KS/R/ 2008/2033 

(180) 05/01/2032 

(220) 17/09/2008 

(730) AUDI AG  85045 Ingolstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4951 

(210) KS/R/ 2008/2046 

(180) 22/05/2032 

(220) 17/09/2008 

(730) INTEREUROPA, GLOBALNI LOGISTIČNI SERVIS DELNIŠKA DRUŽBA  

VOJKOVO NABREŽJE 32, 6000 KOPER, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1839 

(210) KS/R/ 2008/2053 

(180) 05/01/2032 

(220) 17/09/2008 

(730) AUDI AG  85045 Ingolstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1862 

(210) KS/R/ 2008/2062 

(180) 07/10/2032 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska druţba d.d  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1950 

(210) KS/R/ 2008/2092 

(180) 10/02/2032 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1944 

(210) KS/R/ 2008/2098 

(180) 25/03/2031 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3605 

(210) KS/R/ 2008/2129 

(180) 20/11/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG  Lutterstrasse 14 33617 Bielefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1930 

(210) KS/R/ 2008/2159 

(180) 02/04/2032 

(220) 19/09/2008 

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX  Luxbacken 1, S-105 45 

Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1929 

(210) KS/R/ 2008/2163 

(180) 24/04/2032 

(220) 19/09/2008 

(730) LEGO Juris A/S   DK-7190 Billund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5728 

(210) KS/R/ 2008/2169 

(180) 25/11/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) Honeywell International Inc.  115 Tabor Road, New Jersey 07950, Morris Plains, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1983 

(210) KS/R/ 2008/2242 

(180) 22/01/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska Industrija d.o.o.  Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1981 

(210) KS/R/ 2008/2248 

(180) 17/06/2032 

(220) 22/09/2008 
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(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.  Kolinska Ulica 1, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1967 

(210) KS/R/ 2008/2256 

(180) 20/02/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.  Kolinska Ulica 1, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 392 

(210) KS/R/ 2008/2263 

(180) 23/10/2031 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.  Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2743 

(210) KS/R/ 2008/2270 

(180) 15/10/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, Koprivnica 48000 , HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5411 

(210) KS/R/ 2008/2271 

(180) 22/01/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.  Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 399 

(210) KS/R/ 2008/2272 

(180) 22/01/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija d.o.o.  Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3658 

(210) KS/R/ 2008/2273 

(180) 25/09/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Kabushiki Kaisha D&M Holdings  Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 349 

(210) KS/R/ 2008/2282 

(180) 29/03/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 350 

(210) KS/R/ 2008/2283 

(180) 29/03/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 451 

(210) KS/R/ 2008/2284 

(180) 29/03/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 453 

(210) KS/R/ 2008/2286 

(180) 18/09/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukičeva 53, 71000 

Sarajevo, BA 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 458 

(210) KS/R/ 2008/2293 

(180) 11/06/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) ˝13 Jul-Plantaže˝ a.d.  ul. Put Radomira Ivanoviča 2, 81000 Podgorica, MN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6169 

(210) KS/R/ 2008/2323 

(180) 18/12/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) Abb Vie Biotechnology Ltd.  Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 

Bermuda, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 466 

(210) KS/R/ 2008/2338 

(180) 24/04/2032 

(220) 22/09/2008 

(730) DIASORIN S.P.A.,  Via Crescentino snc, 13040 Saluggia, Vercelli, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3679 

(210) KS/R/ 2008/2413 

(180) 04/11/2032 

(220) 23/09/2008 

(730) Steinway & Sons  Steinway Place, Long Island City, New York 11105, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3824 

(210) KS/R/ 2008/2442 

(180) 01/03/2032 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2410 

(210) KS/R/ 2008/2489 

(180) 08/08/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Reebok International Limited  4th Floor, 11-12 Pall Mall, London SW1Y 5LU, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3844 

(210) KS/R/ 2008/2491 

(180) 20/08/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.  Wisconsin 54956, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3859 

(210) KS/R/ 2008/2497 

(180) 24/07/2032 

(220) 23/09/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2413 

(210) KS/R/ 2008/2500 

(180) 08/08/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Reebok International Limited  4th Floor, 11-12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3865 

(210) KS/R/ 2008/2504 

(180) 04/08/2032 

(220) 23/09/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 564 

(210) KS/R/ 2008/2522 

(180) 24/06/2032 

(220) 24/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(HONDA MOTOR CO., LTD.)  1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 565 

(210) KS/R/ 2008/2523 

(180) 20/02/2032 

(220) 24/09/2008 
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(730) Iridium Satellite LLC  1750 Tysons Blvd., Suite 1400, McLean, VA 22102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 490 

(210) KS/R/ 2008/2535 

(180) 28/09/2031 

(220) 25/09/2008 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 487 

(210) KS/R/ 2008/2545 

(180) 24/04/2032 

(220) 25/09/2008 

(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED   2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK 

UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB11 1BA 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6631 

(210) KS/R/ 2008/2592 

(180) 25/08/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler AG  Epplestrasse 225, 70546 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3887 

(210) KS/R/ 2008/2610 

(180) 02/10/2032 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International S.A.  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5849 

(210) KS/R/ 2008/2661 

(180) 11/10/2032 

(220) 26/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5853 

(210) KS/R/ 2008/2665 

(180) 03/04/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) MICROSOFT CORPORATION  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1002 

(210) KS/R/ 2008/2726 

(180) 26/07/2032 

(220) 29/09/2008 

(730) Correvio International Sàrl  Place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1008 

(210) KS/R/ 2008/2775 

(180) 11/01/2031 

(220) 29/09/2008 

(730) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.  4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4096 

(210) KS/R/ 2008/2793 

(180) 19/09/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) FCA US LLC  1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of Michigan 48326, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4100 

(210) KS/R/ 2008/2797 

(180) 22/01/2032 

(220) 26/09/2008 

(730) KEDRION S.P.A.  an Italian company Localita Ai Conti, 55020 Castel Vecchio Pascoli 

Province Lucca, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4102 

(210) KS/R/ 2008/2799 

(180) 14/11/2030 

(220) 26/09/2008 

(730) MERISANT COMPANY 2 SARL  Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000 Neuchatel, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4067 

(210) KS/R/ 2008/2809 

(180) 24/07/2032 

(220) 26/09/2008 

(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 

Missouiri, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2015 

(210) KS/R/ 2008/2828 

(180) 02/09/2032 

(220) 01/10/2008 

(730) Kraft Foods Norge AS  Postboks 6658 Rodeløkka, 0502 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4023 

(210) KS/R/ 2008/2851 

(180) 27/10/2033 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1995 

(210) KS/R/ 2008/2852 

(180) 10/11/2032 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2001 

(210) KS/R/ 2008/2858 

(180) 19/04/2032 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2039 

(210) KS/R/ 2008/2861 

(180) 22/01/2032 
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(220) 01/10/2008 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6004 

(210) KS/R/ 2008/2897 

(180) 10/06/2031 

(220) 02/10/2008 

(730) KYOCERA CORPORATION  6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4040 

(210) KS/R/ 2008/2912 

(180) 17/12/2031 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA Tovarna zdravil d.d., Novo Mesto  Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4243 

(210) KS/R/ 2008/2962 

(180) 10/08/2032 

(220) 06/10/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited  2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5727 

(210) KS/R/ 2008/2967 

(180) 10/08/2032 

(220) 06/10/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited  2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4106 

(210) KS/R/ 2008/2974 

(180) 25/06/2032 

(220) 06/10/2008 

(730) GANT AB  P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6339 

(210) KS/R/ 2008/2991 

(180) 02/10/2031 

(220) 06/10/2008 

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION)  22-22, Nagaike-cho, Abeno-

ku, Osaka 545-8522, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4127 

(210) KS/R/ 2008/3010 

(180) 29/08/2032 

(220) 07/10/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc.  974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5417 

(210) KS/R/ 2008/3024 

(180) 13/01/2030 

(220) 07/10/2008 

(730) Coatings Foreign IP Co. LLC  c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4146 

(210) KS/R/ 2008/3061 

(180) 03/03/2032 

(220) 09/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4154 

(210) KS/R/ 2008/3069 

(180) 20/07/2031 

(220) 09/10/2008 

(730) MICROSOFT CORPORATION  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052- 6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4156 

(210) KS/R/ 2008/3074 

(180) 27/09/2032 

(220) 09/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4168 

(210) KS/R/ 2008/3087 

(180) 13/05/2032 

(220) 09/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V.  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 904 

(210) KS/R/ 2008/3139 

(180) 15/11/2030 

(220) 10/10/2008 

(730) BERNINA International AG  Seestrasse 161, 8266 Steckborn, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6824 

(210) KS/R/ 2008/3146 

(180) 25/10/2031 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH    Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg  , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4205 

(210) KS/R/ 2008/3185 

(180) 01/04/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4913 

(210) KS/R/ 2008/3186 

(180) 03/03/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5729 

(210) KS/R/ 2008/3187 

(180) 03/03/2032 

(220) 13/10/2008 
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(730) MARS INCORPORATED  6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4914 

(210) KS/R/ 2008/3190 

(180) 03/03/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC.   6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4223 

(210) KS/R/ 2008/3231 

(180) 18/02/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4228 

(210) KS/R/ 2008/3238 

(180) 02/09/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4234 

(210) KS/R/ 2008/3247 

(180) 07/04/2032 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC  6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4324 

(210) KS/R/ 2008/3289 

(180) 22/12/2031 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V.  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4339 

(210) KS/R/ 2008/3293 

(180) 10/03/2032 
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(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V.  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4424 

(210) KS/R/ 2008/3324 

(180) 14/02/2032 

(220) 14/10/2008 

(730) EXXON MOBIL CORPORATION  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-

2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4444 

(210) KS/R/ 2008/3347 

(180) 31/07/2032 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4445 

(210) KS/R/ 2008/3348 

(180) 22/07/2032 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2110 

(210) KS/R/ 2008/3353 

(180) 16/10/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware corporation)   300 Park avenue New York, N.Y. 

10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2078 

(210) KS/R/ 2008/3358 

(180) 08/05/2031 

(220) 15/10/2010 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, New York, New York , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2043 

(210) KS/R/ 2008/3370 

(180) 26/11/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware corporation)  300 Park Avenue, New York, 

N.Y. 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2055 

(210) KS/R/ 2008/3376 

(180) 18/05/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 PARK AVENUE NEW YORK, NEW 

YORK, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2057 

(210) KS/R/ 2008/3378 

(180) 26/11/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware corporation)  300 Park Avenue, New York, 

N.Y. 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2062 

(210) KS/R/ 2008/3383 

(180) 08/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, New York, New York , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2063 

(210) KS/R/ 2008/3384 

(180) 10/10/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  300 Park Avenue, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4367 

(210) KS/R/ 2008/3395 

(180) 06/04/2032 

(220) 15/10/2008 
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(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.  NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6 , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4471 

(210) KS/R/ 2008/3478 

(180) 28/06/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Harman International Industries, Incorporated  8500 Balboa Boulevard, Northridge, 

California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4389 

(210) KS/R/ 2008/3493 

(180) 10/01/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC  8500 BALBOA BOULEVARD, 

NORTHRIDGE, CALIFORNIA 91329, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4390 

(210) KS/R/ 2008/3494 

(180) 10/01/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC  8500 BALBOA BOULEVARD, 

NORTHRIDGE, CALIFORNIA 91329, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4474 

(210) KS/R/ 2008/3502 

(180) 14/02/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Arla foods amba  Sønderhoj 14, DK-8260 Viby J , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4479 

(210) KS/R/ 2008/3509 

(180) 23/10/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo Scotland Limited  11 Lochside Place, Edinburgh, Scotland EH12 9HA, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4488 

(210) KS/R/ 2008/3522 

(180) 19/09/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) TITAN CEMENT COMPANY  Halkidos 22A & Doxara, Athens 111 43, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4495 

(210) KS/R/ 2008/3532 

(180) 04/03/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS INCORPORATED  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4510 

(210) KS/R/ 2008/3550 

(180) 21/04/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS, INCORPORATED  6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4610 

(210) KS/R/ 2008/3551 

(180) 02/06/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS INC  6885 Elm Street,Mclean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4399 

(210) KS/R/ 2008/3554 

(180) 18/02/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS INC  6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4525 

(210) KS/R/ 2008/3577 

(180) 04/02/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) KSIN Luxembourg II, S.ar.l. c/o Halsey Group S.a.r.l.  174 Route de Longwy, 

Luxembourg L-1940, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4526 

(210) KS/R/ 2008/3581 

(180) 10/12/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS INC.  6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4609 

(210) KS/R/ 2008/3605 

(180) 26/11/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Pathway IP GmbH  Dammstrasse 19, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4653 

(210) KS/R/ 2008/3612 

(180) 20/05/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4617 

(210) KS/R/ 2008/3615 

(180) 20/06/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4619 

(210) KS/R/ 2008/3616 

(180) 24/04/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4620 

(210) KS/R/ 2008/3617 

(180) 20/06/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4621 

(210) KS/R/ 2008/3618 

(180) 20/06/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4630 

(210) KS/R/ 2008/3629 

(180) 10/08/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) COLOPLAST A/S  Holtedam 1, 3050 Humlebaek, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4552 

(210) KS/R/ 2008/3640 

(180) 20/05/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4563 

(210) KS/R/ 2008/3655 

(180) 06/11/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) CONSERVE ITALIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA  Via Paolo Poggi, 11, I-

40068 San Lazzaro Di Savena (BOLOGNA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4565 

(210) KS/R/ 2008/3660 

(180) 21/01/2033 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken Inernational Holdings LLC  7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4634 

(210) KS/R/ 2008/3665 

(180) 21/01/2033 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC  7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4635 

(210) KS/R/ 2008/3666 

(180) 21/01/2033 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC  7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7383 

(210) KS/R/ 2008/3685 

(180) 10/02/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) RE/MAX, LLC  5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado 80237, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4651 

(210) KS/R/ 2008/3687 

(180) 02/09/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL  6 Floor, No. 333, Keelung 

Road Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C., TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4571 

(210) KS/R/ 2008/3709 

(180) 01/03/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) ArlaFoods Amba Sonderhoj  14 Dk-6260 Viby J Denmark, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5317 

(210) KS/R/ 2008/3750 

(180) 08/08/2031 

(220) 15/10/2008 
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(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4596 

(210) KS/R/ 2008/3755 

(180) 21/01/2033 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC  7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4599 

(210) KS/R/ 2008/3760 

(180) 23/04/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Pizza Hut International, LLC  7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4756 

(210) KS/R/ 2008/3800 

(180) 07/11/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MARBO PRODUCT d.o.o.  Andre Nikolića 1-3, 11000 Beograd, RS Marbo d.o.o. 

Sportski centar bb, Laktaši, BA, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4757 

(210) KS/R/ 2008/3812 

(180) 25/01/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4765 

(210) KS/R/ 2008/3825 

(180) 08/10/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4773 

(210) KS/R/ 2008/3834 

(180) 14/05/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited  103-105 Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5797 

(210) KS/R/ 2008/3860 

(180) 05/02/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  1717 Deerfield Road, Deerfield, IL 60015-0778, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4682 

(210) KS/R/ 2008/3920 

(180) 01/10/2131 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4687 

(210) KS/R/ 2008/3928 

(180) 19/03/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Indivior UK Limited  103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4696 

(210) KS/R/ 2008/3945 

(180) 19/03/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Indivior UK Limited  103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4698 

(210) KS/R/ 2008/3947 

(180) 20/11/2031 

(220) 15/10/2008 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1754 

 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited  103-105 Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4821 

(210) KS/R/ 2008/4021 

(180) 01/11/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) ALLERGAN INC.   2525 DUPONT DRIVE, IRVINE, CALIFORNIA 92715, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4838 

(210) KS/R/ 2008/4046 

(180) 01/11/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Allergan, Inc.   2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4839 

(210) KS/R/ 2008/4047 

(180) 01/07/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Cummins Turbo Technologies Limited  St. Andrews Road, Huddersfield, HD1 6RA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4898 

(210) KS/R/ 2008/4084 

(180) 24/04/2032 

(220) 15/10/2008 

(730) Candy Hoover Group S.r.l.   Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4908 

(210) KS/R/ 2008/4102 

(180) 22/12/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 621 

(210) KS/R/ 2008/4148 

(180) 17/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG  Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 702 

(210) KS/R/ 2008/4149 

(180) 22/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC  Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 658 

(210) KS/R/ 2008/4174 

(180) 03/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated c/o Kross Border Trust Services Ltd  St. Louis Business 

Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 667 

(210) KS/R/ 2008/4189 

(180) 01/10/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated   GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 732 

(210) KS/R/ 2008/4248 

(180) 09/04/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2244 

(210) KS/R/ 2008/4259 

(180) 30/08/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 815 

(210) KS/R/ 2008/4296 

(180) 06/07/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 817 

(210) KS/R/ 2008/4298 

(180) 23/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 986 

(210) KS/R/ 2008/4362 

(180) 05/11/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA 

CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2232 

(210) KS/R/ 2008/4426 

(180) 13/02/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)  6-2, Hon-machi 1-Chome 

Shibuya-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2204 

(210) KS/R/ 2008/4431 

(180) 13/02/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)  6-2, Hon-machi 1-Chome 

Shibuya-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4939 

(210) KS/R/ 2008/4434 

(180) 20/12/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)  6-2, Hon-machi 1-chome, 

Shibuya-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 767 

(210) KS/R/ 2008/4462 

(180) 10/08/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LTD, A BRITISH COMPANY  GLAXO HOUSE, BERKELEY 

AVENUE, GREENFORD, MIDDLESEX UB6 ONN, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 774 

(210) KS/R/ 2008/4471 

(180) 10/08/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford. Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 783 

(210) KS/R/ 2008/4493 

(180) 24/04/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6170 

(210) KS/R/ 2008/4553 

(180) 28/12/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Pencil Company, Limited  5-23-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1031 

(210) KS/R/ 2008/4557 

(180) 09/11/2031 

(220) 16/10/2008 
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(730) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC  235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2290 

(210) KS/R/ 2008/4565 

(180) 13/02/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER HEALTH AB  Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2331 

(210) KS/R/ 2008/4568 

(180) 29/10/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) H&M HENNES & MAURITZ AB  SE -106 38 STOCKHOLM, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 984 

(210) KS/R/ 2008/4599 

(180) 16/09/2032 

(220) 04/11/2009 

(730) UPJOHN US 1 LLC  235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4924 

(210) KS/R/ 2008/4616 

(180) 02/09/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) MUSTANG – Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG  Austrasse 10, 74653 Künzelsau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4934 

(210) KS/R/ 2008/4628 

(180) 23/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Valneva Austria GmbH  Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Viena, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7223 

(210) KS/R/ 2008/4647 

(180) 08/05/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 2 LLC  235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6320 

(210) KS/R/ 2008/4705 

(180) 10/05/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.  Avenija V. Holjevca 10, p.p. 555, HR-10000 Zagreb, 

HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1078 

(210) KS/R/ 2008/4731 

(180) 25/11/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Great Star Tools USA, Inc.  271 Mayhill Street, Saddle Brook New Jersey 07663, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1077 

(210) KS/R/ 2008/4732 

(180) 16/10/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.   1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2422 

(210) KS/R/ 2008/4735 

(180) 29/04/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) LACOSTE   31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1159 

(210) KS/R/ 2008/4747 

(180) 16/12/2032 

(220) 16/10/2008 
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(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.   Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2368 

(210) KS/R/ 2008/4758 

(180) 13/02/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER HEALTH AB  Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6326 

(210) KS/R/ 2008/4767 

(180) 25/09/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) HEXAL AG  Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7041 

(210) KS/R/ 2008/4771 

(180) 21/05/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG  CH-4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7046 

(210) KS/R/ 2008/4776 

(180) 31/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG  CH-4002 Basel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2433 

(210) KS/R/ 2008/4822 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2434 

(210) KS/R/ 2008/4823 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC  6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2437 

(210) KS/R/ 2008/4826 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2780 

(210) KS/R/ 2008/4835 

(180) 26/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2377 

(210) KS/R/ 2008/4838 

(180) 24/04/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2378 

(210) KS/R/ 2008/4839 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1762 

 

 

(111) 2308 

(210) KS/R/ 2008/4845 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2424 

(210) KS/R/ 2008/4846 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2428 

(210) KS/R/ 2008/4850 

(180) 26/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2485 

(210) KS/R/ 2008/4866 

(180) 12/10/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation  3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 

541-8505, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2469 

(210) KS/R/ 2008/4878 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2473 

(210) KS/R/ 2008/4882 

(180) 14/06/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2453 

(210) KS/R/ 2008/4887 

(180) 08/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 875 

(210) KS/R/ 2008/4899 

(180) 14/12/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) WEETABIX LIMITED  Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR  

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4995 

(210) KS/R/ 2008/4924 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4983 

(210) KS/R/ 2008/4925 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4996 

(210) KS/R/ 2008/4926 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4984 

(210) KS/R/ 2008/4927 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4997 

(210) KS/R/ 2008/4928 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4985 

(210) KS/R/ 2008/4929 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4998 

(210) KS/R/ 2008/4930 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4999 

(210) KS/R/ 2008/4931 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4986 

(210) KS/R/ 2008/4932 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5001 

(210) KS/R/ 2008/4935 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4988 

(210) KS/R/ 2008/4936 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5002 

(210) KS/R/ 2008/4937 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5003 

(210) KS/R/ 2008/4938 

(180) 05/03/2032 
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(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5004 

(210) KS/R/ 2008/4939 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5012 

(210) KS/R/ 2008/4948 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5013 

(210) KS/R/ 2008/4949 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5014 

(210) KS/R/ 2008/4950 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5015 

(210) KS/R/ 2008/4951 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 
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(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5009 

(210) KS/R/ 2008/4967 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5021 

(210) KS/R/ 2008/4969 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5023 

(210) KS/R/ 2008/4970 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5022 

(210) KS/R/ 2008/4971 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5236 

(210) KS/R/ 2008/4972 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5010 

(210) KS/R/ 2008/4974 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4989 

(210) KS/R/ 2008/4975 

(180) 05/03/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER  1710 IVAR AVENUE, LOS ANGELES, 

CALIFORNIA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6890 

(210) KS/R/ 2008/5050 

(180) 05/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5049 

(210) KS/R/ 2008/5208 

(180) 11/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) MITSUBISHI SHOJI KAISHA LIMITED  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 

, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5050 

(210) KS/R/ 2008/5210 

(180) 11/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) MITSUBISHI SHOJI KAISHA LIMITED  6-Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5074 

(210) KS/R/ 2008/5261 

(180) 19/02/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5907 

(210) KS/R/ 2008/5349 

(180) 17/10/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED/LIECHTENSTEIN CORPORATION  

AELUSTRASSE 5 9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5164 

(210) KS/R/ 2008/5367 

(180) 13/07/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited  103-105 Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7116 

(210) KS/R/ 2008/5395 

(180) 16/04/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.   251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5157 

(210) KS/R/ 2008/5448 

(180) 19/09/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) NBA Properties, Inc.  645 Fifth Avenue New York, New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5192 

(210) KS/R/ 2008/5496 

(180) 05/11/2031 
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(220) 16/10/2008 

(730) TEQUILA CUERVO S.A. de C.V.  Avenida Periferico Sur 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 

CP 45601, Mexico, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2632 

(210) KS/R/ 2008/5535 

(180) 16/10/2032 

(220) 16/10/2008 

(730) YAMAHA CORPORATION  10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2633 

(210) KS/R/ 2008/5538 

(180) 13/11/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Wolverine World Wide, Inc  9341 Courtland Drive, N.E., Rockford, MI, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6924 

(210) KS/R/ 2008/5632 

(180) 24/12/2031 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, 32427 Minden , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6840 

(210) KS/R/ 2008/5646 

(180) 04/10/2032 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, D-32427 Minden , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6863 

(210) KS/R/ 2008/5663 

(180) 08/02/2032 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, 32427 Minden , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5260 

(210) KS/R/ 2008/5716 

(180) 13/08/2032 

(220) 17/10/2008 

(730) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.  Partizanska 12 SI-3503 VELENJE , SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1000 

(210) KS/R/ 2008/5757 

(180) 09/12/2032 

(220) 14/11/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO. A Delaware Corporation  Levi’s Plaza, 1155 Battery Street, San 

Francisco, California 94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1064 

(210) KS/R/ 2008/5778 

(180) 05/10/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2820 

(210) KS/R/ 2008/5789 

(180) 05/11/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI  Via Radici Nord, 112, 42014 Castellarano 

(Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2821 

(210) KS/R/ 2008/5790 

(180) 20/11/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI  Via Radici Nord, 112, 42014 Castellerano 

(Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2822 

(210) KS/R/ 2008/5791 

(180) 31/03/2033 
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(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI  Via Radici Nord, 112, 42014 Castellarano 

(Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2829 

(210) KS/R/ 2008/5799 

(180) 24/12/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED  100 New Bridge Street, London EC4V 6JA, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2832 

(210) KS/R/ 2008/5802 

(180) 25/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  140-2, KE-DONG, CHONGRO-KU, SEOUL, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1305 

(210) KS/R/ 2008/5826 

(180) 14/06/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) United Parcel Service of America, Inc., a corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware  55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, Georgia 30328, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1193 

(210) KS/R/ 2008/5849 

(180) 25/09/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1166 

(210) KS/R/ 2008/5850 

(180) 13/05/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C a Delaware Limited Liability Company  Lawrenceville-

Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1773 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2853 

(210) KS/R/ 2008/5863 

(180) 01/03/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3030 

(210) KS/R/ 2008/5896 

(180) 15/09/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware limited liability company  Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1208 

(210) KS/R/ 2008/5931 

(180) 18/07/2032 

(220) 31/10/2008 

(730) Emcure Pharmaceuticals Limited  Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune - 411 

026, IN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1212 

(210) KS/R/ 2008/5944 

(180) 12/10/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) MJN U.S. Holdings LLC  2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5337 

(210) KS/R/ 2008/5999 

(180) 14/08/2030 

(220) 05/11/2008 

(730) HITACHI LIMITED  6, Kanda-Surugadai, 4 chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3064 

(210) KS/R/ 2008/6025 

(180) 25/11/2031 

(220) 06/11/2008 

(730) MUNDIPHARMA AG  St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6988 

(210) KS/R/ 2008/6033 

(180) 25/11/2031 

(220) 07/11/2008 

(730) Husqvarna Aktiebolag  SE-561 82 Huskvarna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5279 

(210) KS/R/ 2008/6050 

(180) 13/03/2032 

(220) 11/07/2008 

(730) Tillotts Pharma AG  Baslerstrasse 15 4310 Rheinfelden, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5297 

(210) KS/R/ 2008/6068 

(180) 01/03/2032 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp.  1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5299 

(210) KS/R/ 2008/6070 

(180) 01/03/2032 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp.  1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5418 

(210) KS/R/ 2008/6105 

(180) 19/07/2031 

(220) 14/11/2008 

(730) MSG Sports & Entertainment, LLC (a Delaware Limited Liability Company)  Two 

Pennsylvania Plaza, New York, New York 10121, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5421 

(210) KS/R/ 2008/6111 

(180) 06/06/2032 

(220) 14/11/2008 

(730) CLUETT, PEABODY & CO., INC.  48 WEST 38 STREET NEW YORK, NEW YORK 

10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 680 

(210) KS/R/ 2008/6125 

(180) 11/02/2032 

(220) 14/11/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 740 

(210) KS/R/ 2008/6137 

(180) 17/05/2030 

(220) 14/11/2008 

(730) Grey Global Group LLC., a Delaware corporation liability company  200 Fifth Avenue, 

New York, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 786 

(210) KS/R/ 2008/6155 

(180) 16/03/2032 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited  2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6017 

(210) KS/R/ 2008/6158 

(180) 08/04/2032 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited  2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 742 

(210) KS/R/ 2008/6160 

(180) 16/03/2032 
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(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited  2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1044 

(210) KS/R/ 2008/6163 

(180) 17/09/2031 

(220) 14/11/2008 

(730) SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

8260, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5987 

(210) KS/R/ 2008/6193 

(180) 11/05/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Carl-Jürgen Brandt  Enneper Strasse 140a, 58135 Hagen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7022 

(210) KS/R/ 2008/6209 

(180) 28/01/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding AG) (Interlemo Holding Ltd)  Chemin 

des Champs-Courbes 28 CH-1024 Ecublens  

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4912 

(210) KS/R/ 2008/6225 

(180) 25/07/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oréal S.A.  14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5351 

(210) KS/R/ 2008/6227 

(180) 23/05/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) ALEXANDRION SABER DISTILLERIES 1789 SRL  Sat Pleasa, Jud. Prahova RO-

107113 Comuna Bucov, RO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3101 

(210) KS/R/ 2008/6232 

(180) 26/04/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) L'ORÉAL, Société anonyme  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1223 

(210) KS/R/ 2008/6233 

(180) 20/02/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oreal  14, rue Royale F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1224 

(210) KS/R/ 2008/6234 

(180) 14/01/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oreal  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 915 

(210) KS/R/ 2008/6235 

(180) 12/07/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) La Roche-Posay Laboratoire Dermatologique    Avenue René Levayer, F-86270 La Roche-

Posay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6544 

(210) KS/R/ 2008/6273 

(180) 20/09/2030 

(220) 17/11/2008 

(730) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG  Bitterfelder Strasse 12, 12681 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1336 

(210) KS/R/ 2008/6277 

(180) 26/10/2032 

(220) 17/11/2008 
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(730) L'ORÉAL  14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1298 

(210) KS/R/ 2008/6280 

(180) 12/12/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oreal, Société Anonyme  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6031 

(210) KS/R/ 2008/6325 

(180) 24/07/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6036 

(210) KS/R/ 2008/6331 

(180) 29/04/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6227 

(210) KS/R/ 2008/6336 

(180) 13/11/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6080 

(210) KS/R/ 2008/6339 

(180) 24/11/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA   Frankfurter 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6046 

(210) KS/R/ 2008/6356 

(180) 08/06/2032 
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(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6048 

(210) KS/R/ 2008/6359 

(180) 17/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6051 

(210) KS/R/ 2008/6363 

(180) 17/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6463 

(210) KS/R/ 2008/6376 

(180) 26/09/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) P&G Health Germany GmbH  Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4958 

(210) KS/R/ 2008/6403 

(180) 01/10/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., a Japanese company  2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-

ku, Tokyo 101-8535, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1452 

(210) KS/R/ 2008/6416 

(180) 10/09/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Alcon Inc.  Rue Louis-d' Affry 6, 1701 Fribourg , CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7119 

(210) KS/R/ 2008/6428 

(180) 04/08/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) F. lli Galli, Camis & Stock AG  c/o Domanda Verwaltungs GmbH Grafenaustrasse 5, 6302 

Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1250 

(210) KS/R/ 2008/6436 

(180) 05/12/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA  De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 

Herentals, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5355 

(210) KS/R/ 2008/6445 

(180) 08/04/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS  5, rue Chantecoq, 92800 Puteaux, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1269 

(210) KS/R/ 2008/6455 

(180) 21/03/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc.  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4957 

(210) KS/R/ 2008/6457 

(180) 19/08/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., a Japanese company  2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-

ku, Tokyo 101-8535, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6471 

(210) KS/R/ 2008/6513 

(180) 13/08/2032 
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(220) 17/11/2008 

(730) Kelly Gesellschaft m.b.H.  Hermann-Gebauer-Strasse 1, A-1226 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6474 

(210) KS/R/ 2008/6521 

(180) 21/02/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Conrad Electronic SE  Klaus-Conrad-Strasse 1, 92242 Hirschau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6240 

(210) KS/R/ 2008/6554 

(180) 17/09/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) RTL Group Markenverwaltungs GmbH  Picassoplatz 1, D-50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4963 

(210) KS/R/ 2008/6566 

(180) 16/07/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) Alcon Inc.  Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5446 

(210) KS/R/ 2008/6580 

(180) 25/05/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) 1)Schrack Technik GmbH; 2)SCHRACK SECONET AG; 3)Tyco Electronics Austria 

GmbH  1)Seybelgasse 13, A-1230 Wien,AT; 2)Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien,AT; 

3)Pilzgasse 33, A-1210 Wien,AT, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1372 

(210) KS/R/ 2008/6608 

(180) 14/10/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Tenneco Automotive Operating Company, Inc.  500 North Field Drive, Illinois 60045, 

Lake Forest , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5378 

(210) KS/R/ 2008/6680 

(180) 06/04/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) DONALDSON COMPANY INC. (a Delaware corporation)  1400 West 94th Street, P.O. 

Box 1299 Minneapolis, Minnesota 55440-1299, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5380 

(210) KS/R/ 2008/6683 

(180) 02/08/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) KIMBERLY-CLARK CORPORATION  401 NORTH LAKE STREET , P.O.BOX 349, 

NEENAH, WISCONSIN 54957- 0349, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1365 

(210) KS/R/ 2008/6724 

(180) 21/12/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Tiffany and Company a New York corporation  727 Fifth Avenue, New York, New York, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2882 

(210) KS/R/ 2008/6739 

(180) 17/06/2032 

(220) 17/11/2008 

(730) PUMA SE   PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1456 

(210) KS/R/ 2008/6777 

(180) 10/11/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Apex Brands, Inc. (Delaware corporation)  1000 Lufkin Road Apex, North Carolina 

27539, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1783 

 

(111) 1360 

(210) KS/R/ 2008/6793 

(180) 08/03/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Paradox Security Systems, Ltd. / Systèmes de Sécurity Parardox Ltée, (a corporation of 

Canada)  780 Industriel Boulevard, St-Eustache, Montreal, Quebec, Canada J7R 5V3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5452 

(210) KS/R/ 2008/6839 

(180) 17/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) IRISH DISTILLERS LIMITED  Simmonscourt House, Simmonsourt Road, Ballsbridge, 

DUBLIN 4, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3220 

(210) KS/R/ 2008/6843 

(180) 03/09/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Tenneco Automotive Operating Company Inc.  500 North Field Drive, Lake Forest, 

Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3943 

(210) KS/R/ 2008/6887 

(180) 10/08/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industria d.d.  Tovarniška cesta 7 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3738 

(210) KS/R/ 2008/6903 

(180) 23/10/2021 

(220) 18/11/2008 

(730) SIX CONTINENTS HOTELS, INC.  3 RAVINIA DRIVE, ATLANTA, GEORGIA 

30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4416 

(210) KS/R/ 2008/6913 

(180) 31/01/2032 
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(220) 18/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd.  Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4417 

(210) KS/R/ 2008/6914 

(180) 31/01/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) SEGA Games Co., Ltd.  Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6201 

(210) KS/R/ 2008/6926 

(180) 26/03/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5401 

(210) KS/R/ 2008/6965 

(180) 19/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) TDK Electronics AG  Rosenheimer Str. 141 e, 81671 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5402 

(210) KS/R/ 2008/6966 

(180) 22/04/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH  Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5403 

(210) KS/R/ 2008/6967 

(180) 03/12/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH  Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5404 

(210) KS/R/ 2008/6968 

(180) 31/05/2033 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH  Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5408 

(210) KS/R/ 2008/6975 

(180) 12/04/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH  Emil-von- Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3078 

(210) KS/R/ 2008/6978 

(180) 13/11/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.  Via del Crociale, 42/44 41042 FIORANO 

MODENESE (MODENA), US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6909 

(210) KS/R/ 2008/7001 

(180) 27/09/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  One 

Exchange Square, London EC2 2JN, GB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1381 

(210) KS/R/ 2008/7002 

(180) 02/10/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Astellas Pharma Inc.  5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1471 

(210) KS/R/ 2008/7032 

(180) 28/11/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) L'Oreal   14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1473 

(210) KS/R/ 2008/7035 

(180) 27/05/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) L'Oreal, Société Anonyme   14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5916 

(210) KS/R/ 2008/7038 

(180) 12/11/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) L'Oréal  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3784 

(210) KS/R/ 2008/7049 

(180) 21/05/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6178 

(210) KS/R/ 2008/7077 

(180) 14/11/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  38436 Wolfsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5552 

(210) KS/R/ 2008/7099 

(180) 14/08/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933-7001, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5915 

(210) KS/R/ 2008/7100 

(180) 24/10/2032 
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(220) 18/11/2008 

(730) Johnson & Johnson (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, NJ 08933-7001, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1386 

(210) KS/R/ 2008/7114 

(180) 31/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Tyco Fire & Security GmbH  Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall , 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1388 

(210) KS/R/ 2008/7117 

(180) 09/09/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS  5, rue Chantecoq F-92800 

Puteaux, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1417 

(210) KS/R/ 2008/7135 

(180) 22/07/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) PICKFORDS 1646 LIMITED   Unite 10 Drury Way Industrial Estate; Laxcon Close; 

London NW10 0TG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1433 

(210) KS/R/ 2008/7144 

(180) 01/03/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Hy-Line International  1755 West Lakes Parkway 

Box 65190 West Des Moines, IA 50266, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1434 

(210) KS/R/ 2008/7148 

(180) 16/10/2031 

(220) 18/11/2008 
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(730) Bulova Corporation  One Bulova Avenue, 

Woodside, NY 11377-7874, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1623 

(210) KS/R/ 2008/7161 

(180) 13/05/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) EMERSON ELECTRIC CO.  8000 West Florissant Avenue St. Louis, Missouri 63136, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6654 

(210) KS/R/ 2008/7171 

(180) 12/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6656 

(210) KS/R/ 2008/7173 

(180) 07/08/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) P&G Health Germany GmbH  Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6657 

(210) KS/R/ 2008/7174 

(180) 25/01/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) P&G Health Germany GmbH  Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1427 

(210) KS/R/ 2008/7186 

(180) 01/11/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Astellas Pharma Inc.   5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1625 

(210) KS/R/ 2008/7187 

(180) 25/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) AKTIESELSKABET BRODRENE HARTMANN  KLAMPENBORGVEJ 203-205, DK-

2800 LYNGBY, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3524 

(210) KS/R/ 2008/7198 

(180) 05/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Sundström Safety Aktiebolag  Box 27, 181 21 Lidingö, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3708 

(210) KS/R/ 2008/7210 

(180) 24/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1601 

(210) KS/R/ 2008/7245 

(180) 07/11/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring L.L.C. The Corporation Trust Company  Corporation Trust Center, 1208 

Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7055 

(210) KS/R/ 2008/7259 

(180) 30/10/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) MOBITEL, TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, D.D.  Zavarovalnica Triglav, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1526 

(210) KS/R/ 2008/7262 

(180) 02/12/2031 

(220) 18/11/2008 
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(730) Aion Kabushiki Kaisha (Aion Co., Ltd.)  6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5495 

(210) KS/R/ 2008/7265 

(180) 12/02/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Corporation  One Henkel Way, Rocky Hill Connecticut 06067, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1584 

(210) KS/R/ 2008/7268 

(180) 29/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Fossil Group, Inc.  901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1551 

(210) KS/R/ 2008/7270 

(180) 26/04/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) HOLT's COMPANY  1105 N. Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1627 

(210) KS/R/ 2008/7313 

(180) 16/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Bulova Corporation   One Bulova Avenue, Woodside, NY 11377-7874, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5515 

(210) KS/R/ 2008/7319 

(180) 09/08/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) HERMI, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o  Trnoveljska cesta 15 SI-3000 Celje, SL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5478 

(210) KS/R/ 2008/7320 

(180) 21/02/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) AVTOTRANSPORTI KASTELEC transportne storitve, špedicija Kastelec Lado s.p.  

Adamičeva 57 SI-1290 Grosuplje, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6669 

(210) KS/R/ 2008/7370 

(180) 03/01/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) FLUIDMASTER d.o.o.  Industrijska c. 2, SI-6230 Postojna, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6622 

(210) KS/R/ 2008/7395 

(180) 21/08/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) MLINOTEST, Živilska industrija d.d.  Tovarniška 14 SI-5270 Ajdovšĉina, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1539 

(210) KS/R/ 2008/7405 

(180) 03/06/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) CARLTON SPORTS COMPANY LIMITED   Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 

8RY, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1595 

(210) KS/R/ 2008/7417 

(180) 27/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) ASSA ABLOY AB  Klarabergsviadukten 90, 10723 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1636 

(210) KS/R/ 2008/7419 

(180) 09/10/2032 

(220) 18/11/2008 
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(730) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  35, Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung City, 

TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1620 

(210) KS/R/ 2008/7421 

(180) 24/10/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Alza Corporation   700 Eubanks Drive Vacaville, California 95688, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1614 

(210) KS/R/ 2008/7422 

(180) 16/10/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Pharma Mar, S.A.  Poligono Industrial La Mina Norte, Avda, De los Reyes 1, Colmenar 

Viejo 28770, Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1631 

(210) KS/R/ 2008/7430 

(180) 09/10/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Kwang Yang Motor Co. Ltd.  35, Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung City, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1632 

(210) KS/R/ 2008/7433 

(180) 11/06/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Amgen Inc.  One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California 91320-1789, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1633 

(210) KS/R/ 2008/7437 

(180) 22/07/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Magneco/Metrel, Inc.  223 W. Interstate Road, Addison, Illinois 60101, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1640 

(210) KS/R/ 2008/7439 

(180) 01/11/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Amgen Inc.  One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 

91320-1789, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1617 

(210) KS/R/ 2008/7443 

(180) 19/04/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Pharma Mar, S.A.  Poligono Industrial La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1, Colmenar 

Viejo 28770, Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6561 

(210) KS/R/ 2008/7457 

(180) 06/05/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Kaltenbach & Voigt GmbH  Bismarckring 39, 88400 Biberach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6562 

(210) KS/R/ 2008/7458 

(180) 06/05/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Kaltenbach & Voigt GmbH  Bismarckring 39, 88400 Biberach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6013 

(210) KS/R/ 2008/7480 

(180) 22/08/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) G.G. Properties, Ltd.  4th Floor, Washington House 16 Church Street Hamilton HM11, 

BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1396 

(210) KS/R/ 2008/7507 

(180) 05/11/2031 

(220) 18/11/2008 
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(730) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY, INC.  500 North Field Drive, 

Illinois 60045, Lake Forest, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1399 

(210) KS/R/ 2008/7521 

(180) 24/04/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Scania CV Aktiebolag  151 87 Sodertalje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1593 

(210) KS/R/ 2008/7540 

(180) 24/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Corporation  One Henkel Way, Rocky Hill Connecticut 06067, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1510 

(210) KS/R/ 2008/7544 

(180) 24/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Company  430 East 29th Street, 14th Floor, New York, New York 

10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3733 

(210) KS/R/ 2008/7547 

(180) 04/03/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Dart Industries Inc  14901 S. Orange Blossom Trail Orlando, Florida 32837, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5961 

(210) KS/R/ 2008/7548 

(180) 23/12/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Thermo King Corporation   314 West 90th Street Minneapolis, Minnesota, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5963 

(210) KS/R/ 2008/7573 

(180) 06/05/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Kaltenbach & Voigt GmbH  Bismarckring 39, 88400 Biberach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3722 

(210) KS/R/ 2008/7582 

(180) 06/02/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Bugatti International S.A.  412F route d'Esch 1030 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7468 

(210) KS/R/ 2008/7584 

(180) 21/02/2032 

(220) 18/11/2008 

(730) Schock Bauteile GmbH  Vimbucher Strasse 2, 76534 Baden-Baden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1537 

(210) KS/R/ 2008/7585 

(180) 14/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Tenneco Automotive Operating Company Inc.  500 North Field Drive, Illinois 60045, 

Lake Forest, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6252 

(210) KS/R/ 2008/7596 

(180) 12/02/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Roxtec AB  Box 540 SE-371 23 KARLSKRONA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6574 

(210) KS/R/ 2008/7606 

(180) 31/01/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) DEKRA e.V.  Handwerkstrasse 15, D- 70565 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6402 

(210) KS/R/ 2008/7647 

(180) 25/04/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding Ltd.)  Gubelstrasse 34, 6300, Zug, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6414 

(210) KS/R/ 2008/7660 

(180) 04/02/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6433 

(210) KS/R/ 2008/7686 

(180) 15/02/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding Ltd.)  Gubelstrasse 34, 6300, Zug, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6434 

(210) KS/R/ 2008/7687 

(180) 15/02/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Reckitt Benckiser Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6445 

(210) KS/R/ 2008/7698 

(180) 11/07/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Reckitt Benckiser Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6395 

(210) KS/R/ 2008/7722 

(180) 17/05/2032 
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(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1667 

(210) KS/R/ 2008/7749 

(180) 19/09/2031 

(220) 19/11/2008 

(730) ELI LILLY AND COMPANY  Corporate Center, Indianapolis, Indiana, 46285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1656 

(210) KS/R/ 2008/7760 

(180) 28/11/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Parlophone Records Limited  27 Wrights Lane London, W8 5 SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1657 

(210) KS/R/ 2008/7761 

(180) 24/12/2031 

(220) 19/11/2008 

(730) Parlophone Records Limited  27 Wrights Lane London, W8 5 SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5509 

(210) KS/R/ 2008/7773 

(180) 04/09/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6585 

(210) KS/R/ 2008/7817 

(180) 18/12/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6593 

(210) KS/R/ 2008/7825 

(180) 28/02/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6686 

(210) KS/R/ 2008/7834 

(180) 16/12/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG LTD)  Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6602 

(210) KS/R/ 2008/7836 

(180) 18/12/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG  Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6612 

(210) KS/R/ 2008/7849 

(180) 20/07/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH  Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 8207, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5520 

(210) KS/R/ 2008/7854 

(180) 20/04/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) MARESI Trademark GmbH & Co KG  Strasserau 6, A-4010 Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6615 

(210) KS/R/ 2008/7884 

(180) 24/01/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6617 

(210) KS/R/ 2008/7888 

(180) 20/09/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Karelia Tobacco Company Inc.  Athinon Street GR-241 00 Kalamata, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6244 

(210) KS/R/ 2008/7889 

(180) 30/07/2031 

(220) 19/11/2008 

(730) WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE 

FUND)  Avenue du Mont-Blanc, CH-1196 GLAND , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6524 

(210) KS/R/ 2008/7943 

(180) 06/04/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag GmbH International  Gubelstrasse 34 6300, Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8258 

(210) KS/M/ 2007/67 

(220) 26/12/2007 

(730) Société des Hôtels Méridien 3 rue de Téhéran, Paris 75008 , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10182 

(210) KS/M/ 2008/607 

(220) 13/05/2008 

(730) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8410 

(210) KS/M/ 2008/608 

(220) 13/05/2008 

(730) ASTELLAS PHARMA INC. 5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 

Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9971 

(210) KS/M/ 2008/641 

(220) 19/05/2008 

(730) Zino Davidoff SA Sternengasse 18, 4051 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15180 

(210) KS/M/ 2008/1405 

(220) 13/04/2012 

(730) AS CHEMI - PHARM Tänassilma tee 11, Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond, 

76406 , EE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9412 

(210) KS/M/ 2008/2390 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9251 

(210) KS/M/ 2008/2391 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9252 

(210) KS/M/ 2008/2392 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9253 

(210) KS/M/ 2008/2393 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16277 

(210) KS/M/ 2008/2400 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9267 

(210) KS/M/ 2008/2408 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9271 

(210) KS/M/ 2008/2412 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9272 

(210) KS/M/ 2008/2413 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9273 

(210) KS/M/ 2008/2414 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9274 

(210) KS/M/ 2008/2415 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 137 7072 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9277 

(210) KS/M/ 2008/2418 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9278 

(210) KS/M/ 2008/2419 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15831 

(210) KS/M/ 2008/2423 

(220) 13/06/2012 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9282 

(210) KS/M/ 2008/2425 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9284 

(210) KS/M/ 2008/2429 

(220) 23/09/2008 
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(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15890 

(210) KS/M/ 2008/2479 

(220) 27/06/2012 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15885 

(210) KS/M/ 2008/2598 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15957 

(210) KS/M/ 2008/2599 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15919 

(210) KS/M/ 2008/2603 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15984 

(210) KS/M/ 2008/2664 

(220) 03/08/2012 

(730) JT International SA 8 rue Kazam-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15979 

(210) KS/M/ 2008/2670 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15975 

(210) KS/M/ 2008/2675 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15974 

(210) KS/M/ 2008/2676 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15962 

(210) KS/M/ 2008/2680 

(220) 03/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16312 

(210) KS/M/ 2008/2717 

(220) 20/07/2012 

(730) JT International SA 8 rue Kazem-Radjavi 8, 1202 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16316 

(210) KS/M/ 2008/2757 

(220) 27/07/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16317 

(210) KS/M/ 2008/2759 

(220) 27/07/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15801 

(210) KS/M/ 2008/2979 

(220) 02/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15865 

(210) KS/M/ 2008/2983 

(220) 02/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15880 

(210) KS/M/ 2008/3069 

(220) 27/07/2012 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15882 

(210) KS/M/ 2008/3073 

(220) 27/07/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15674 

(210) KS/M/ 2008/3077 

(220) 27/07/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15744 

(210) KS/M/ 2008/3172 

(220) 10/08/2012 

(730) Wm. Wrigley Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23482 

(210) KS/M/ 2008/3567 

(220) 21/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE SPA Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16593 

(210) KS/M/ 2008/3610 

(220) 10/08/2012 
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(730) PIRELLI TYRE SPA Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16595 

(210) KS/M/ 2008/3612 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE SPA Viale Pieo e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23898 

(210) KS/M/ 2008/3619 

(220) 15/08/2012 

(730) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE Via Ippolito Nievo n.19 33038 

San Daniele del Friuli (UD), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16100 

(210) KS/M/ 2008/3624 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16939 

(210) KS/M/ 2008/3625 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16101 

(210) KS/M/ 2008/3627 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 92400 

Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17325 

(210) KS/M/ 2008/3637 

(220) 10/08/2012 

(730) PIRELLI TYRE S.P.A. Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milan, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15872 

(210) KS/M/ 2008/3773 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15871 

(210) KS/M/ 2008/3777 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18401 

(210) KS/M/ 2008/3778 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23607 

(210) KS/M/ 2008/3781 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23751 

(210) KS/M/ 2008/3786 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23745 

(210) KS/M/ 2008/3792 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23603 

(210) KS/M/ 2008/3815 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23602 

(210) KS/M/ 2008/3819 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23601 

(210) KS/M/ 2008/3823 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23741 

(210) KS/M/ 2008/3824 

(220) 21/12/2012 

(730) SOCIET BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23754 

(210) KS/M/ 2008/3825 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23752 

(210) KS/M/ 2008/3829 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23766 

(210) KS/M/ 2008/3832 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1810 

 

 
 

(111) 23767 

(210) KS/M/ 2008/3834 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23784 

(210) KS/M/ 2008/3837 

(220) 21/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23600 

(210) KS/M/ 2008/3840 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23579 

(210) KS/M/ 2008/3842 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23740 

(210) KS/M/ 2008/3844 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23580 

(210) KS/M/ 2008/3857 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23583 

(210) KS/M/ 2008/3866 

(220) 15/08/2012 
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(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23770 

(210) KS/M/ 2008/3907 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23595 

(210) KS/M/ 2008/3908 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23597 

(210) KS/M/ 2008/3909 

(220) 15/08/2012 

(730) SOCIETE BIC 12-22 boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23481 

(210) KS/M/ 2008/4008 

(220) 15/08/2012 

(730) NUNHEMS B.V. Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16757 

(210) KS/M/ 2008/4557 

(220) 27/08/2012 

(730) Irish Seafood Investment Limited  Unit 14 Classon House, Dundrum Business Park, 

Dundrum Dublin 14, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17942 

(210) KS/M/ 2008/4566 

(220) 28/08/2012 

(730) VINCI ENERGIES 2169 boulevard de la Défense 92000 Nanterre, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17364 

(210) KS/M/ 2008/4585 

(220) 27/08/2012 

(730) KG Ritz Messwandler GmbH & Co. Wandsbeker Zollstr. 92-98, 22041 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9643 

(210) KS/M/ 2008/4957 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN 23 Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16837 

(210) KS/M/ 2008/4991 

(220) 07/09/2012 

(730) SAINT-GOBAIN ISOVER  Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16834 

(210) KS/M/ 2008/5007 

(220) 07/09/2012 

(730) SAINT-GOBAIN ISOVER Tour Saint-Gobain, 12 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9897 

(210) KS/M/ 2008/6183 

(220) 17/10/2008 

(730) PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. Paseo Mikeletegi 71, 2⁰, 20009-San 

Sebastián, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10361 

(210) KS/M/ 2008/7077 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. VIALE MONZA 265, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10360 

(210) KS/M/ 2008/7083 

(220) 14/11/2008 
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(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10357 

(210) KS/M/ 2008/7086 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10902 

(210) KS/M/ 2008/7676 

(220) 01/12/2008 

(730) D'AUCY FRANCE Kerlurec, 56450 THEIX-NOYALO, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17414 

(210) KS/M/ 2009/8541 

(220) 17/03/2009 

(730) Chivas Holdings (IP) Limited Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12111 

(210) KS/M/ 2009/8596 

(220) 31/03/2009 

(730) Phillips 66 Company  2331 CityWest Blvd Houston, Texas 77042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11608 

(210) KS/M/ 2009/8599 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLONA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kayseriosb 

Mahallesi 14 Cad. No:14, Melikgazi/Kayseri, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11535 

(210) KS/M/ 2009/8710 

(220) 29/04/2009 

(730) MONTENAPO 79 S.R.L. Piazzetta Pattari 1/3, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15553 

(210) KS/M/ 2009/8819 

(220) 02/06/2009 

(730) XL Energy Marketing Sp. z.o.o. Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13393 

(210) KS/M/ 2009/8977 

(220) 18/03/2013 

(730) XL Energy Marketing Sp. z o.o. UL. Złota, nr. 59, 00-120 Warszawa, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11962 

(210) KS/M/ 2009/9522 

(220) 24/11/2009 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17221 

(210) KS/M/ 2010/485 

(220) 20/05/2010 

(730) Diageo Scotland Limited 11 Lochside Place, Edinburgh, Scotland EH12 9HA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17222 

(210) KS/M/ 2010/486 

(220) 20/05/2010 

(730) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 

9HA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13236 

(210) KS/M/ 2011/15 

(220) 11/01/2011 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13622 

(210) KS/M/ 2011/542 

(220) 20/05/2011 
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(730) Wienerberger AG Wienerbergplatz 1, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14987 

(210) KS/M/ 2011/858 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k Ajet Gerguri nr.58, 42000 Vushtrri , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20088 

(210) KS/M/ 2011/988 

(220) 22/09/2011 

(730) Alvarez and Marsal Holdings, LLC (Delaware limited liability company) 600 Madison 

Avenue, 8th Floor New York, New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14209 

(210) KS/M/ 2011/1048 

(220) 04/10/2011 

(730) Bunge Zrt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8401 

(210) KS/M/ 2011/1087 

(220) 18/10/2011 

(730) WD-40 Manufacturing Company 9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, 92131, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8402 

(210) KS/M/ 2011/1090 

(220) 18/10/2011 

(730) WD-40 Manufacturing Company 9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, 92131, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13648 

(210) KS/M/ 2011/1093 

(220) 19/10/2011 

(730) Bunge Zrt. 1134 Budapest, Váci út 43, HU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14272 

(210) KS/M/ 2011/1103 

(220) 24/10/2011 

(730) BTICINO S.p.A. Viale Borri, 231 - 21100 VARESE (VA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13890 

(210) KS/M/ 2011/1106 

(220) 25/10/2011 

(730) Societe Nationale d' Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes, SASU 200-216 rue 

Raymond Losserand 75014 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18518 

(210) KS/M/ 2011/1214 

(220) 25/11/2011 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13664 

(210) KS/M/ 2011/1249 

(220) 09/12/2011 

(730) ARTEKS d.o.o. Svetolika Lazarevića 22, 31230 Arilje, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13660 

(210) KS/M/ 2011/1264 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13659 

(210) KS/M/ 2011/1265 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago IL 60606, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13657 

(210) KS/M/ 2011/1267 

(220) 16/12/2011 

(730) Hyatt International Corporation 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18251 

(210) KS/M/ 2011/1270 

(220) 20/12/2011 

(730) HTC Corporation No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330 , TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15316 

(210) KS/M/ 2012/3 

(220) 04/01/2012 

(730) Takeda Pharma A/S Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14705 

(210) KS/M/ 2012/100 

(220) 06/02/2012 

(730) Women for Women International, a District of Columbia non-profit corporation 2000 M 

Street, N.W. Suite 200, Washington, District of Columbia 20036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14696 

(210) KS/M/ 2012/101 

(220) 06/02/2012 

(730) Women for Women International, a District of Columbia non-profit corporation 2000 M 

Street, N.W. Suite 200, Washington, District of Columbia 20036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14044 

(210) KS/M/ 2012/107 

(220) 08/02/2012 

(730) Bunge Zrt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14341 

(210) KS/M/ 2012/163 

(220) 21/02/2012 

(730) Business Wire, Inc. 101 California Street, 20th Floor, San Francisco, California 94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14098 

(210) KS/M/ 2012/178 

(220) 24/02/2012 

(730) Europcar International  13ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13950 

(210) KS/M/ 2012/314 

(220) 27/03/2012 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14547 

(210) KS/M/ 2012/361 

(220) 06/04/2012 

(730) Navistar Defense, LLC 2601 Navistar Drive, Building 1-Floor 2, Lisle, Illinois 60532, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14660 

(210) KS/M/ 2012/374 

(220) 12/04/2012 

(730) JT International S.A. 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14224 

(210) KS/M/ 2012/406 

(220) 17/04/2012 

(730) BTR Industries Limited Stafford Park 5, Telford, England, TF3 3BL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14401 

(210) KS/M/ 2012/522 

(220) 21/05/2012 
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(730) Kale Kilit Ve Kalip Sanayi Anonim Sirketi Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan 

Caddesi, No:3F/1-E Blok 34396 Sariyer/İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14728 

(210) KS/M/ 2012/633 

(220) 12/06/2012 

(730) JT International SA 8 rue de Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18171 

(210) KS/M/ 2012/639 

(220) 14/06/2012 

(730) Phillips 66 Company 2331 CityWest Blvd Houston, Texas 77042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14489 

(210) KS/M/ 2012/654 

(220) 15/06/2012 

(730) LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ HUZUR MAH.AZERBAYCAN CAD. 

SKYLAND SİT.N:4 D8 BLK N:483, SARIYER-İSTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14729 

(210) KS/M/ 2012/690 

(220) 25/06/2012 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1, Üsküdar 

Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14733 

(210) KS/M/ 2012/691 

(220) 25/06/2012 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14248 

(210) KS/M/ 2012/829 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14251 

(210) KS/M/ 2012/830 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14435 

(210) KS/M/ 2012/832 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14438 

(210) KS/M/ 2012/833 

(220) 08/08/2012 

(730) Dr. Oetker d.o.o Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23495 

(210) KS/M/ 2012/843 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23547 

(210) KS/M/ 2012/844 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23549 

(210) KS/M/ 2012/845 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 20 Montford Place-Kennington London, England, 

SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23548 

(210) KS/M/ 2012/846 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23546 

(210) KS/M/ 2012/847 

(220) 10/08/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23494 

(210) KS/M/ 2012/848 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23497 

(210) KS/M/ 2012/849 

(220) 10/08/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED Kilmalidd, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14824 

(210) KS/M/ 2012/853 

(220) 15/08/2012 

(730) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14710 

(210) KS/M/ 2012/854 

(220) 15/08/2012 

(730) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14776 

(210) KS/M/ 2012/857 

(220) 15/08/2012 

(730) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14657 

(210) KS/M/ 2012/895 

(220) 31/08/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15052 

(210) KS/M/ 2012/918 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14639 

(210) KS/M/ 2012/919 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14363 

(210) KS/M/ 2012/920 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14361 

(210) KS/M/ 2012/921 

(220) 06/09/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13914 

(210) KS/M/ 2012/926 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13913 

(210) KS/M/ 2012/928 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13912 

(210) KS/M/ 2012/930 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13911 

(210) KS/M/ 2012/931 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13910 

(210) KS/M/ 2012/932 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr.91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13909 

(210) KS/M/ 2012/933 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13908 

(210) KS/M/ 2012/934 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13907 

(210) KS/M/ 2012/935 

(220) 10/09/2012 
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(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13906 

(210) KS/M/ 2012/936 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13905 

(210) KS/M/ 2012/937 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17047 

(210) KS/M/ 2012/999 

(220) 02/10/2012 

(730) Pininfarina S.p.A. Via Raimondo Montecuccoli 9, 10121 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14070 

(210) KS/M/ 2012/1008 

(220) 03/10/2012 

(730) Demetrios Licensing, Ltd. 1936 Hempstead Turnpike, Suite 365 East Meadow, New York 

11554, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17718 

(210) KS/M/ 2012/1036 

(220) 16/10/2012 

(730) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38, 8058 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14961 

(210) KS/M/ 2012/1043 

(220) 17/10/2012 

(730) JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14019 

(210) KS/M/ 2012/1126 

(220) 01/11/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15085 

(210) KS/M/ 2012/1190 

(220) 22/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15144 

(210) KS/M/ 2012/1204 

(220) 26/11/2012 

(730) ŠKODA INVESTMENT a.s. Emila Škody 2922/1, Jižni Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13714 

(210) KS/M/ 2012/1205 

(220) 26/11/2012 

(730) ŠKODA INVESTMENT A a.s. Emila Škody 2922/1, Jižni Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14940 

(210) KS/M/ 2012/1209 

(220) 27/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14930 

(210) KS/M/ 2012/1210 

(220) 27/11/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington, London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15002 

(210) KS/M/ 2012/1211 

(220) 27/11/2012 

(730) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15005 

(210) KS/M/ 2012/1212 

(220) 27/11/2012 

(730) CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14943 

(210) KS/M/ 2012/1213 

(220) 27/11/2012 

(730) CHIVAS HOLDINGS (IP) Limited Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton Scotland, G82 

2SS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14947 

(210) KS/M/ 2012/1246 

(220) 04/12/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited 20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14958 

(210) KS/M/ 2012/1247 

(220) 04/12/2012 

(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited  20 Montford Place - Kennington London, 

England, SE11 5DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14876 

(210) KS/M/ 2012/1250 

(220) 04/12/2012 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14343 

(210) KS/M/ 2012/1260 

(220) 06/12/2012 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13954 

(210) KS/M/ 2012/1329 

(220) 20/12/2012 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, No: 6/1 Üsküdar 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15634 

(210) KS/M/ 2013/104 

(220) 30/01/2013 

(730) G-Star Raw C.V. Joan Muyskenweg 39 1114 AN AMSTERDAM-DUIVENDRECHT, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18162 

(210) KS/M/ 2013/324 

(220) 29/03/2013 

(730) C&A AG  c/o C&A Mode AG Oberneuhofstrasse 6 CH-6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17558 

(210) KS/M/ 2013/999 

(220) 18/10/2013 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17867 

(210) KS/M/ 2014/102 

(220) 14/02/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17868 

(210) KS/M/ 2014/103 

(220) 14/02/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19066 

(210) KS/M/ 2014/637 

(220) 10/07/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22110 

(210) KS/M/ 2016/282 

(220) 19/02/2016 

(730) ZINO DAVIDOFF SA Sternengasse 18, 4051 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 287 

(210) KS/M/ 2016/1590 

(220) 20/12/2016 

(730) HOME BOX OFFICE, Inc. 30 Hudson Yards, New York, New York 10001, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24751 

(210) KS/M/ 2017/651 

(220) 19/05/2017 

(730) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22977 

(210) KS/M/ 2017/836 

(220) 07/07/2017 

(730) Zino Davidoff SA Sternengasse 18, 4051 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23909 

(210) KS/M/ 2018/20 

(220) 11/01/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23906 

(210) KS/M/ 2018/21 

(220) 11/01/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24507 

(210) KS/M/ 2018/475 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24509 

(210) KS/M/ 2018/476 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24521 

(210) KS/M/ 2018/477 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24506 

(210) KS/M/ 2018/478 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24525 

(210) KS/M/ 2018/665 

(220) 23/05/2018 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. Via de Castillia 23, 20122 Milan0, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24894 

(210) KS/M/ 2018/666 

(220) 23/05/2018 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24845 

(210) KS/M/ 2018/667 

(220) 23/05/2018 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25721 

(210) KS/M/ 2018/1231 

(220) 18/09/2018 

(730) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25718 

(210) KS/M/ 2018/1232 

(220) 18/09/2018 

(730) Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25620 

(210) KS/M/ 2018/1233 

(220) 18/09/2018 

(730) Wienerberger AG Wienerbergplatz 1, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25534 

(210) KS/M/ 2018/1579 

(220) 29/11/2018 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25529 

(210) KS/M/ 2018/1580 

(220) 29/11/2018 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. Via de Castillia 23, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2019/209 

(220) 26/02/2019 

(730) ŠKODA INVESTMENT a.s. Emila Škody 2922/1, Jižni Předměstí, 301 00 Plzeň 

, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28831 

(210) KS/M/ 2019/210 

(220) 26/02/2019 

(730) ŠKODA INVESTMENT a.s. Emila Škody 2922/1, Jižni Předměstí, 301 00 Plzeň, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26721 

(210) KS/M/ 2019/1406 

(220) 06/11/2019 

(730) elexon GmbH Gewerbepark Brand 70 52078 Aachen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27188 

(210) KS/M/ 2020/175 

(220) 04/02/2020 

(730) elexon GmbH Gewerbepark Brand 70 52078 Aachen, DD 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27546 

(210) KS/M/ 2020/619 

(220) 22/04/2020 

(730) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38, 8058 Zürich, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27650 

(210) KS/M/ 2020/743 

(220) 30/04/2020 

(730) Schöck Bauteile GmbH Schöckstraβe 1, 76534 Baden-Baden , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27691 

(210) KS/M/ 2020/954 

(220) 13/05/2020 

(730) Novo Nordisk Health Care AG The Circle 32/38, 8058 Zürich, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3564 

(210) KS/M/ 2021/1428 

(220) 02/09/2008 

(730) CITIGROUP INC.  388 Greenwich Street, New York, New York 10013, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 30380 

(210) KS/M/ 2021/1529 

(220) 27/10/2021 

(730) Selena Marketing International SP. z o.o Legnicka 48A street, 54-202 Wroclaw, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6205 

(210) KS/M/ 2022/113 

(220) 18/11/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1 76227 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1677 

(210) KS/R/ 2008/135 

(220) 22/02/2008 

(730) JACUZZI INC. 17872 Gillette Ave. #300, Irvine, CA 92614, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6620 

(210) KS/R/ 2008/140 

(220) 25/02/2008 

(730) SUNKIST GROWERS, INC. 27770 N. Entertainment Drive Valencia, CA 91355, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7344 

(210) KS/R/ 2008/270 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7345 

(210) KS/R/ 2008/271 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation  5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2553 

(210) KS/R/ 2008/272 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7346 

(210) KS/R/ 2008/273 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7347 

(210) KS/R/ 2008/274 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation  5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7348 

(210) KS/R/ 2008/277 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Corporation  5707 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3533 

(210) KS/R/ 2008/327 

(220) 16/04/2008 

(730) Ford Motor Company Limited Arterial Road, Laindon, Essex, SS15 6EE, England, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29 

(210) KS/R/ 2008/441 

(220) 25/04/2008 

(730) General Re Corporation 120 Long Ridge Road, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3512 

(210) KS/R/ 2008/582 

(220) 12/05/2008 

(730) ASTELLAS PHARMA INC.  5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, Chuo-ku, 103-8411, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3513 

(210) KS/R/ 2008/583 

(220) 12/05/2008 

(730) ASTELLAS PHARMA INC. 5-1, Nihonbashi-Honcho, 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 

Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19 

(210) KS/R/ 2008/951 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME O CATERING SERVICES 

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "ELEFTHERIOS VENIZELOS", BUILDING 14B, 

19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11 

(210) KS/R/ 2008/954 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION  1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1756 

(210) KS/R/ 2008/957 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION  1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2149 

(210) KS/R/ 2008/1046 

(220) 26/06/2008 

(730) Microsemi Storage Solutions, Inc. 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2149 

(210) KS/R/ 2008/1046 

(220) 26/06/2008 

(730) Microsemi Storage Solutions, Inc. 2355 West Chandler Boulevard, Chandler, Arizona 

85224, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6927 

(210) KS/R/ 2008/1051 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 2331 CityWest Blvd Houston, Texas 77042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6926 

(210) KS/R/ 2008/1052 

(220) 30/06/2008 

(730) Phillips 66 Company 2331 CityWest Blvd Houston, Texas 77042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3262 

(210) KS/R/ 2008/1363 

(220) 19/08/2008 

(730) ImClone LLC 450, East 29th Street, New York, New York 10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3270 

(210) KS/R/ 2008/1376 

(220) 19/08/2008 

(730) Guardant, Inc.  1030 Delta Boulevard Atlanta, Georgia, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1894 

(210) KS/R/ 2008/1767 

(220) 09/08/2008 

(730) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 412 

(210) KS/R/ 2008/1844 

(220) 08/09/2008 
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(730) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 414 

(210) KS/R/ 2008/1846 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 416 

(210) KS/R/ 2008/1848 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC 235 East 42nd Street, New York, New York - 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3426 

(210) KS/R/ 2008/1859 

(220) 09/09/2008 

(730) Advanced Micro Devices, Inc. 2485 Augustine Drive Santa Clara, CA 95054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 565 

(210) KS/R/ 2008/2523 

(220) 24/09/2008 

(730) Iridium Satellite LLC 1750 Tysons Blvd., Suite 1400, McLean, VA 22102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3863 

(210) KS/R/ 2008/2548 

(220) 25/09/2008 

(730) Avaya Inc. 2605 Merididan Parkway, Suite 200, Durham, North Carolina 27713, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3864 

(210) KS/R/ 2008/2549 

(220) 25/09/2008 

(730) Avaya Inc. 2605 Meridian Parkway, Suite 200, Durham, North Carolina 27713, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5719 

(210) KS/R/ 2008/2593 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5720 

(210) KS/R/ 2008/2594 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler AG Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3887 

(210) KS/R/ 2008/2610 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International S.A. 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5849 

(210) KS/R/ 2008/2661 

(220) 26/09/2008 

(730) Japan Tobacco Inc. 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3899 

(210) KS/R/ 2008/2677 

(220) 26/09/2008 

(730) GE HEALTHCARE LIMITED Pollards Wood, Nightingales Lane, Chalfont St. Giles 

Buckinghamshire, HP8 4SP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 904 

(210) KS/R/ 2008/3139 

(220) 10/10/2008 

(730) BERNINA International AG Seestrasse 161, 8266 Steckborn, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4338 

(210) KS/R/ 2008/3292 

(220) 14/10/2008 
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(730) Diageo Scotland Limited 11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 

9HA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4479 

(210) KS/R/ 2008/3509 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo Scotland Limited 11 Lochside Place, Edinburgh, Scotland EH12 9HA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4565 

(210) KS/R/ 2008/3660 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken Inernational Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4634 

(210) KS/R/ 2008/3665 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4635 

(210) KS/R/ 2008/3666 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4596 

(210) KS/R/ 2008/3755 

(220) 15/10/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4599 

(210) KS/R/ 2008/3760 

(220) 15/10/2008 
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(730) Pizza Hut International, LLC 7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4703 

(210) KS/R/ 2008/3763 

(220) 15/10/2008 

(730) LRC Products Limited 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, ENGLAND, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4765 

(210) KS/R/ 2008/3825 

(220) 15/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 677 

(210) KS/R/ 2008/4229 

(220) 16/10/2008 

(730) SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED 12 Riverwalk Citywest Business Campus 

Dublin 24, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2290 

(210) KS/R/ 2008/4565 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER HEALTH AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4924 

(210) KS/R/ 2008/4616 

(220) 16/10/2008 

(730) MUSTANG – Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG Karl-Kurz-Str. 44/1, 74523 

Schwäbisch Hall , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2357 

(210) KS/R/ 2008/4660 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND UNLIMITED COMPANY Little Island, Co. 

Cork T45 F627, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7478 

(210) KS/R/ 2008/4668 

(220) 16/10/2008 

(730) KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o. Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari treg pri Ložu, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2368 

(210) KS/R/ 2008/4758 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER HEALTH AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2485 

(210) KS/R/ 2008/4866 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 

541-8505, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5050 

(210) KS/R/ 2008/5210 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5074 

(210) KS/R/ 2008/5261 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5487 

(210) KS/R/ 2008/5321 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7116 

(210) KS/R/ 2008/5395 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2633 

(210) KS/R/ 2008/5538 

(220) 16/10/2008 

(730) Wolverine World Wide, Inc. 9341 Courtland Dr.., N.E., Rockford, Michigan 49351, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3030 

(210) KS/R/ 2008/5896 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware limited liability company Route 206 and Province 

Line Road, Princeton, New Jersey 08540, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5279 

(210) KS/R/ 2008/6050 

(220) 11/07/2008 

(730) Tillotts Pharma AG Baslerstrasse 15 4310 Rheinfelden, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5297 

(210) KS/R/ 2008/6068 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5299 

(210) KS/R/ 2008/6070 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7057 

(210) KS/R/ 2008/6245 

(220) 17/11/2008 
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(730) CANDIA  200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1268 

(210) KS/R/ 2008/6433 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6469 

(210) KS/R/ 2008/6442 

(220) 17/11/2008 

(730) CANDIA 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6352 

(210) KS/R/ 2008/6443 

(220) 17/11/2008 

(730) CANDIA 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1372 

(210) KS/R/ 2008/6608 

(220) 17/11/2008 

(730) Tenneco Automotive Operating Company, Inc. 500 North Field Drive, Illinois 60045, 

Lake Forest , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1295 

(210) KS/R/ 2008/6838 

(220) 18/11/2008 

(730) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED 20 Montford Place - Kennington, 

London, England, SE11 5DE, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5401 

(210) KS/R/ 2008/6965 

(220) 18/11/2008 

(730) TDK Electronics AG Rosenheimer Str. 141 e, 81671 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3365 

(210) KS/R/ 2008/6999 

(220) 18/11/2008 

(730) Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1381 

(210) KS/R/ 2008/7002 

(220) 18/11/2008 

(730) Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1624 

(210) KS/R/ 2008/7164 

(220) 18/11/2008 

(730) KIDDE-GRAVINER LIMITED Fore 1, Fore Business Park, Huskisson Way, Stratford 

Road, Shirley, Solihull B90 4SS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1427 

(210) KS/R/ 2008/7186 

(220) 18/11/2008 

(730) Astellas Pharma Inc.  5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, 103-8411 Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1539 

(210) KS/R/ 2008/7405 

(220) 18/11/2008 

(730) CARLTON SPORTS COMPANY LIMITED  Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 

8RY, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1546 

(210) KS/R/ 2008/7406 

(220) 18/11/2008 

(730) GKN Holdings Limited 11th Floor The Colmore Building, Colmore Cirsus Queensway, 

Birmingham B4 6AT, England, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6013 

(210) KS/R/ 2008/7480 

(220) 18/11/2008 

(730) G.G. Properties, Ltd. 4th Floor, Washington House 16 Church Street Hamilton HM11, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1396 

(210) KS/R/ 2008/7507 

(220) 18/11/2008 

(730) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY, INC. 500 North Field Drive, 

Illinois 60045, Lake Forest, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1510 

(210) KS/R/ 2008/7544 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Company 430 East 29th Street, 14th Floor, New York, New York 

10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7468 

(210) KS/R/ 2008/7584 

(220) 18/11/2008 

(730) Schöck Bauteile GmbH Schöckstraβe 1, 76534 Baden-Baden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1537 

(210) KS/R/ 2008/7585 

(220) 18/11/2008 

(730) Tenneco Automotive Operating Company Inc. 500 North Field Drive, Illinois 60045, Lake 

Forest, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6569 

(210) KS/R/ 2008/7588 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group Germany GmbH Sieglestrasse 25, 70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6402 

(210) KS/R/ 2008/7647 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding Ltd.) Gubelstrasse 34, 6300, Zug, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6433 

(210) KS/R/ 2008/7686 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding Ltd.) Gubelstrasse 34, 6300, Zug, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1656 

(210) KS/R/ 2008/7760 

(220) 19/11/2008 

(730) Parlophone Records Limited 27 Wrights Lane London, W8 5 SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1657 

(210) KS/R/ 2008/7761 

(220) 19/11/2008 

(730) Parlophone Records Limited 27 Wrights Lane London, W8 5 SW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6524 

(210) KS/R/ 2008/7943 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag GmbH International Gubelstrasse 34 6300, Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 15074 

(210) KS/M/ 2008/1202 

(220) 04/05/2012 

(730) PPG Coatings Danmark A/S Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23783 

(210) KS/M/ 2008/1933 

(220) 03/09/2008 
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(730) Cytiva Bio-Process R&D AB Björkgatan 30 751 84 UPPSALA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15675 

(210) KS/M/ 2008/3235 

(220) 03/08/2012 

(730) Sanofi S.r.l. Viale Luigi Bodio 37/B, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9362 

(210) KS/M/ 2008/3513 

(220) 15/10/2008 

(730) DANISCO US INC. 925 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16019 

(210) KS/M/ 2008/3613 

(220) 10/08/2012 

(730) MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING ITALY S.p.A. Via Cavallo 18, 10078 

VENARIA REALE (TO) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16102 

(210) KS/M/ 2008/3654 

(220) 10/08/2012 

(730) Sony Group Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18278 

(210) KS/M/ 2008/4240 

(220) 16/10/2008 

(730) James Hardie Europe GmbH Bennigsen-Platz 1, 40474, Düsseldorf , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16013 

(210) KS/M/ 2008/4431 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16945 

(210) KS/M/ 2008/4471 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18006 

(210) KS/M/ 2008/4474 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16884 

(210) KS/M/ 2008/4480 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavalier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16886 

(210) KS/M/ 2008/4481 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15813 

(210) KS/M/ 2008/4484 

(220) 27/08/2012 

(730) VERALLIA FRANCE Tour CARPE DIEM, place des Corolles-Esplanade Nord 

92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16015 

(210) KS/M/ 2008/4495 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16016 

(210) KS/M/ 2008/4497 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16017 

(210) KS/M/ 2008/4500 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16018 

(210) KS/M/ 2008/4501 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16023 

(210) KS/M/ 2008/4502 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17130 

(210) KS/M/ 2008/4503 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16026 

(210) KS/M/ 2008/4504 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16027 

(210) KS/M/ 2008/4505 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16038 

(210) KS/M/ 2008/4543 

(220) 27/08/2012 

(730) Les Publications Conde Nast 3 avenue Hoche 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21893 

(210) KS/M/ 2008/4555 

(220) 28/08/2012 

(730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 19 Boulevard Jules Carteret, 69007 LYON, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17321 

(210) KS/M/ 2008/4556 

(220) 28/08/2012 
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(730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 19 Boulevard Jules Carteret, 69007 LYON, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16858 

(210) KS/M/ 2008/4582 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavalier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16856 

(210) KS/M/ 2008/4583 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM HOLDING 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9477 

(210) KS/M/ 2008/4744 

(220) 16/10/2008 

(730) Siemens Trademark GmbH & Co. KG Bürgermeister-Högl-Straße 2, 95478 

Kemnath, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17365 

(210) KS/M/ 2008/4947 

(220) 07/09/2012 

(730) 4CARE GmbH Fraunhoferstraße 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17328 

(210) KS/M/ 2008/4959 

(220) 18/09/2012 

(730) 4CARE GmbH Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16641 

(210) KS/M/ 2008/4997 

(220) 10/09/2012 

(730) Link-Belt Cranes, L.P., LLLP 2651 Palumbo Drive, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10261 

(210) KS/M/ 2008/5519 

(220) 16/10/2008 

(730) Brauerei Beck & Co. GmbH  Am Deich 18/19, 28199 Bremen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16025 

(210) KS/M/ 2008/6202 

(220) 20/09/2012 

(730) Sony Group Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16029 

(210) KS/M/ 2008/6203 

(220) 20/09/2012 

(730) Sony Group Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23337 

(210) KS/M/ 2008/6235 

(220) 24/10/2008 

(730) TotalEnergies SE 2 place Jean Millier,  La Défense 6, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16333 

(210) KS/M/ 2008/6700 

(220) 07/11/2008 
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(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10226 

(210) KS/M/ 2008/6754 

(220) 07/11/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) KWC Group AG KWC-Gasse 1 5726 Unterkulm, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13160 

(210) KS/M/ 2008/7751 

(220) 05/12/2008 

(730) Artivion, Inc. 1655 Roberts Boulevard, N.W. Kennesaw, Georgia 30144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11608 

(210) KS/M/ 2009/8599 

(220) 01/04/2009 

(730) BELLONA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ 1. Organize 

Sanayi Bӧlgesi, 7.Cadde, No:5  38070 Melikgazi-Kayseri, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12172 

(210) KS/M/ 2010/55 

(220) 25/01/2010 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG  Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18522 

(210) KS/M/ 2010/528 

(220) 10/06/2010 

(730) Hitachi Astemo, Ltd. 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18565 

(210) KS/M/ 2010/596 

(220) 22/06/2010 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12893 

(210) KS/M/ 2010/1015 

(220) 05/11/2010 

(730) Delphi Technologies, LLC. 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12827 

(210) KS/M/ 2010/1016 

(220) 05/11/2010 

(730) Delphi Technologies, LLC 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13277 

(210) KS/M/ 2011/182 

(220) 28/02/2011 

(730) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-

8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13848 

(210) KS/M/ 2011/726 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13847 

(210) KS/M/ 2011/727 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13846 

(210) KS/M/ 2011/730 

(220) 12/07/2011 

(730) KAM DOO ILINDEN ul. 35 Br. 39, Ilinden-Ilinden , MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13603 

(210) KS/M/ 2011/758 

(220) 21/07/2011 

(730) Lactalis Leerdammer B.V. Steenovenweg 4, 4145KK Schoonrewoerd, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15007 

(210) KS/M/ 2011/1188 

(220) 18/11/2011 

(730) COMPAGNIA MODA ITALIA SRL Contrada Illuminati, 20 URBISAGLIA 

(MACERATA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13852 

(210) KS/M/ 2011/1250 

(220) 09/12/2011 

(730) Sony Pictures Television UK Rights Limited 12 th Floor, Brunel Building, 2 

Canalside Walk, London W2 1DG, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13984 

(210) KS/M/ 2011/1290 

(220) 23/12/2011 

(730) Eternit Österreich GmbH Eternit Strasse 34, 4840 Vöcklabruck, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14290 

(210) KS/M/ 2012/37 

(220) 16/01/2012 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14265 

(210) KS/M/ 2012/338 

(220) 04/04/2012 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14364 

(210) KS/M/ 2012/339 

(220) 04/04/2012 

(730) EPTA FRANCE SA                                                  Allée de l'industrie, 64700 

Hendaye, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14364 

(210) KS/M/ 2012/339 

(220) 04/04/2012 

(730) Epta France SAS                               Allée de l'industrie, 64700 Hendaye, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14528 

(210) KS/M/ 2012/340 

(220) 04/04/2012 

(730) COSTAN S.R.L.                                                          Via Mecenate 86, 20138 

Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1856 

 

 
 
 

(111) 14833 

(210) KS/M/ 2012/348 

(220) 04/04/2012 

(730) VP Brands International SA No 5 Dunav blvd, 4000 Plovdiv, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14861 

(210) KS/M/ 2012/444 

(220) 25/04/2012 

(730) VILLA YAMBOL EAD Industrial zone, BG - 8600, Yambol, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12628 

(210) KS/M/ 2012/516 

(220) 18/05/2012 

(730) Linde GmbH Dr.-Carl-von-Linde-Strasse 6-14, 82049 Pullach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14039 

(210) KS/M/ 2012/619 

(220) 11/06/2012 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13914 

(210) KS/M/ 2012/926 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti, Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13913 

(210) KS/M/ 2012/928 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13912 

(210) KS/M/ 2012/930 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13911 

(210) KS/M/ 2012/931 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13910 

(210) KS/M/ 2012/932 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13909 

(210) KS/M/ 2012/933 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13908 

(210) KS/M/ 2012/934 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13907 

(210) KS/M/ 2012/935 

(220) 10/09/2012 
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(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13906 

(210) KS/M/ 2012/936 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13905 

(210) KS/M/ 2012/937 

(220) 10/09/2012 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22001 

(210) KS/M/ 2012/1007 

(220) 03/10/2012 

(730) L'ERBOLARIO SOCIETÀ BENEFIT S.R.L. Viale Milano 74, Lodi, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15010 

(210) KS/M/ 2012/1166 

(220) 19/11/2012 

(730) Duracell Batteries BV Nijverheidslaan 7, B-3200 Aarschot, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15013 

(210) KS/M/ 2012/1167 

(220) 19/11/2012 

(730) Duracell Batteries BV Nijverheidslaan 7, B-3200 Aarschot, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15006 

(210) KS/M/ 2012/1383 

(220) 28/12/2012 

(730) TRISTATE TRINOVATION IP SA, c/o TALENTURE SA Riva Albertolli 1, 6900 

Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15008 

(210) KS/M/ 2012/1384 

(220) 28/12/2012 

(730) TRISTATE TRINOVATION IP SA, c/o TALENTURE  Riva Albertolli 1, 6900 

Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19953 

(210) KS/M/ 2013/131 

(220) 06/02/2013 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17162 

(210) KS/M/ 2013/174 

(220) 21/02/2013 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18572 

(210) KS/M/ 2013/593 

(220) 21/06/2013 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17558 

(210) KS/M/ 2013/999 

(220) 18/10/2013 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n., Pejë , KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18265 

(210) KS/M/ 2013/1200 

(220) 16/12/2013 

(730) Park Global Holdings, LLC Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, MN  

55459, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17867 

(210) KS/M/ 2014/102 

(220) 14/02/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17868 

(210) KS/M/ 2014/103 

(220) 14/02/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19066 

(210) KS/M/ 2014/637 

(220) 10/07/2014 

(730) ABRAZEN L.L.C. Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20148 

(210) KS/M/ 2014/730 

(220) 21/07/2014 

(730) Yahoo INC. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20134 

(210) KS/M/ 2014/732 

(220) 21/07/2014 

(730) Yahoo INC. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19762 

(210) KS/M/ 2014/839 

(220) 05/09/2014 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1 WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18911 

(210) KS/M/ 2014/1128 

(220) 25/11/2014 

(730) MOTOREX AG Bern-Zürich-Strasse 31 4900 Langenthal, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19282 

(210) KS/M/ 2014/1177 

(220) 05/12/2014 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19265 

(210) KS/M/ 2014/1178 

(220) 05/12/2014 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19283 

(210) KS/M/ 2014/1179 

(220) 05/12/2014 
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(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19338 

(210) KS/M/ 2014/1180 

(220) 05/12/2014 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19122 

(210) KS/M/ 2015/80 

(220) 09/02/2015 

(730) ALDI Einkauf SE & Co. oHG Eckenbergstraße 16, 45307 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/452 

(220) 05/06/2015 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19524 

(210) KS/M/ 2015/453 

(220) 05/06/2015 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19523 

(210) KS/M/ 2015/454 

(220) 05/06/2015 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19530 

(210) KS/M/ 2015/455 

(220) 05/06/2015 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19433 

(210) KS/M/ 2015/456 

(220) 05/06/2015 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20394 

(210) KS/M/ 2015/457 

(220) 05/06/2015 

(730) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.p.A. Via Broletto, 35, 20121 Milano 

, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23374 

(210) KS/M/ 2015/751 

(220) 12/08/2015 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20825 

(210) KS/M/ 2015/1300 

(220) 10/12/2015 

(730) TotalEnergies SE 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20550 

(210) KS/M/ 2016/114 

(220) 19/01/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20552 

(210) KS/M/ 2016/115 

(220) 19/01/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20692 

(210) KS/M/ 2016/255 

(220) 18/02/2016 

(730) KENTON GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA CAD. NO:344 

KURTKOY, PENDIK ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4418 

(210) KS/M/ 2016/451 

(220) 01/04/2016 

(730) SEGA CORPORATION Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-

Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22183 

(210) KS/M/ 2016/716 

(220) 26/05/2016 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21027 

(210) KS/M/ 2016/745 

(220) 01/06/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21028 

(210) KS/M/ 2016/746 

(220) 01/06/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21029 

(210) KS/M/ 2016/747 

(220) 02/06/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21432 

(210) KS/M/ 2016/1002 

(220) 03/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21573 

(210) KS/M/ 2016/1004 

(220) 05/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21366 

(210) KS/M/ 2016/1030 

(220) 10/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21385 

(210) KS/M/ 2016/1039 

(220) 11/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21389 

(210) KS/M/ 2016/1041 

(220) 15/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22204 

(210) KS/M/ 2016/1071 

(220) 17/08/2016 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22217 

(210) KS/M/ 2016/1273 

(220) 05/10/2016 

(730) PRESS GLASS HOLDING Spółka Akcyjna  ul. GOLFOWA 19 42-274 

KONOPISKA, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4618 

(210) KS/M/ 2016/1353 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22963 

(210) KS/M/ 2017/807 

(220) 29/06/2017 
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(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23349 

(210) KS/M/ 2017/1189 

(220) 29/09/2017 

(730) Bacardi Martini Patrón International GmbH Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen    

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23782 

(210) KS/M/ 2017/1372 

(220) 08/11/2017 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23845 

(210) KS/M/ 2017/1373 

(220) 08/11/2017 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23997 

(210) KS/M/ 2017/1562 

(220) 29/12/2017 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23995 

(210) KS/M/ 2017/1575 

(220) 29/12/2017 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24177 

(210) KS/M/ 2018/113 

(220) 26/01/2018 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24178 

(210) KS/M/ 2018/114 

(220) 26/01/2018 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24102 

(210) KS/M/ 2018/253 

(220) 27/02/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24106 

(210) KS/M/ 2018/259 

(220) 28/02/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24105 

(210) KS/M/ 2018/260 

(220) 28/02/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24104 

(210) KS/M/ 2018/261 

(220) 28/02/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24910 

(210) KS/M/ 2018/365 

(220) 20/03/2018 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24579 

(210) KS/M/ 2018/633 

(220) 16/05/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24690 

(210) KS/M/ 2018/634 

(220) 16/05/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24528 

(210) KS/M/ 2018/635 

(220) 16/05/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24526 

(210) KS/M/ 2018/638 

(220) 16/05/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 24519 

(210) KS/M/ 2018/642 

(220) 16/05/2018 

(730) FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA NELLY DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25817 

(210) KS/M/ 2018/1538 

(220) 21/11/2018 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25799 

(210) KS/M/ 2018/1637 

(220) 12/12/2018 

(730) Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25390 

(210) KS/M/ 2019/1 

(220) 03/01/2019 

(730) Abbott Diagnostics Technologies AS Kjelsasveien 161 Oslo 0884, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25510 

(210) KS/M/ 2019/140 

(220) 12/02/2019 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, US 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1871 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27028 

(210) KS/M/ 2019/1403 

(220) 05/11/2019 

(730) CrossFit, LLC 2617 Broadway Boulder, Colorado 80304, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27645 

(210) KS/M/ 2020/447 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27647 

(210) KS/M/ 2020/448 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27630 

(210) KS/M/ 2020/449 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27629 

(210) KS/M/ 2020/450 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation  

 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 27628 

(210) KS/M/ 2020/451 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27626 

(210) KS/M/ 2020/452 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27624 

(210) KS/M/ 2020/453 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27625 

(210) KS/M/ 2020/454 

(220) 13/03/2020 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27787 

(210) KS/M/ 2020/479 

(220) 27/03/2020 

(730) NAPPI 1911 S.r.l. VIA FERROVIA, 194 - 80040 SAN GENNARO VESUVIANO, 

NAPOLI , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28063 

(210) KS/M/ 2020/1375 

(220) 05/08/2020 

(730) Forta, LLC 100 Forta Drive Grove City, Pennsylvania 16127-6399, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28006 

(210) KS/M/ 2020/1542 

(220) 14/09/2020 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28005 

(210) KS/M/ 2020/1543 

(220) 14/09/2020 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28312 

(210) KS/M/ 2020/1875 

(220) 13/11/2020 

(730) JONIX S.p.A. Viale Spagna 31/33, 35020 TRIBANO (PADOVA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27994 

(210) KS/M/ 2020/1877 

(220) 13/11/2020 

(730) Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27996 

(210) KS/M/ 2020/1878 

(220) 13/11/2020 

(730) Schwarz Produktion Stiftung Co. KG Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 27997 

(210) KS/M/ 2020/1879 

(220) 13/11/2020 

(730) Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27998 

(210) KS/M/ 2020/1880 

(220) 13/11/2020 

(730) Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27991 

(210) KS/M/ 2020/1881 

(220) 13/11/2020 

(730) Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28678 

(210) KS/M/ 2020/2064 

(220) 21/12/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28677 

(210) KS/M/ 2020/2065 

(220) 21/12/2020 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28676 

(210) KS/M/ 2020/2066 

(220) 21/12/2020 

(730) Kia Corporation  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 29094 

(210) KS/M/ 2021/68 

(220) 19/01/2021 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 29084 

(210) KS/M/ 2021/70 

(220) 19/01/2021 

(730) Kia Corporation 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 29186 

(210) KS/M/ 2021/248 

(220) 19/02/2021 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2022/108 

(220) 25/01/2022 

(730) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-

8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5748 

(210) KS/R/ 2008/204 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2532 

(210) KS/R/ 2008/224 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5583 

(210) KS/R/ 2008/833 

(220) 05/06/2008 

(730) PPG Coatings Danmark A/S Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19 

(210) KS/R/ 2008/951 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME O CATERING SERVICES 

10 Zirdi Street, 15123 Maroussi, Athens, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7415 

(210) KS/R/ 2008/952 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES 

Athens International Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7350 

(210) KS/R/ 2008/953 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES 

Athens International Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3161 

(210) KS/R/ 2008/1026 

(220) 24/06/2008 
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(730) Clinigen Limited Pitcairn House, Crown Square, Centrum 100, Burton-on-Trent, 

Staffordshire, DE14 2WW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2149 

(210) KS/R/ 2008/1046 

(220) 26/06/2008 

(730) Microsemi Storage Solutions, Inc. 691 South Milpitas Boulevard, Milpitas, 

California 95035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 403 

(210) KS/R/ 2008/1503 

(220) 25/08/2008 

(730) PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also trading as Pentel Co., Ltd.) 7-2, 

NIHONBASHI KOAMI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 422 

(210) KS/R/ 2008/1633 

(220) 29/08/2008 

(730) Zotos International II LLC 1 Henkel Way, Rocky Hill, CT, 06067-3581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1881 

(210) KS/R/ 2008/1754 

(220) 09/08/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 423 

(210) KS/R/ 2008/1949 

(220) 12/09/2008 

(730) Maxell, Ltd. 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-gun, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 337 

(210) KS/R/ 2008/2009 

(220) 16/09/2008 

(730) Marc O'Polo License AG Hofgartenstr. 1, 83071 Stephanskirchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 558 

(210) KS/R/ 2008/2328 

(220) 22/09/2008 

(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5783 

(210) KS/R/ 2008/2811 

(220) 26/09/2008 

(730) Panasonic Holdings Corporation 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4243 

(210) KS/R/ 2008/2962 

(220) 06/10/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-

6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5727 

(210) KS/R/ 2008/2967 

(220) 06/10/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-

6020, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 904 

(210) KS/R/ 2008/3139 

(220) 10/10/2008 

(730) BERNINA International AG CH-8266 STECKBORN, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4609 

(210) KS/R/ 2008/3605 

(220) 15/10/2008 

(730) Pathway IP GmbH Dammstrasse 19, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4653 

(210) KS/R/ 2008/3612 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4617 

(210) KS/R/ 2008/3615 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4619 

(210) KS/R/ 2008/3616 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4620 

(210) KS/R/ 2008/3617 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4621 

(210) KS/R/ 2008/3618 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4552 

(210) KS/R/ 2008/3640 

(220) 15/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5316 

(210) KS/R/ 2008/3718 

(220) 15/10/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4580 

(210) KS/R/ 2008/3724 

(220) 15/10/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5317 

(210) KS/R/ 2008/3750 

(220) 15/10/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4703 

(210) KS/R/ 2008/3763 

(220) 15/10/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5743 

(210) KS/R/ 2008/3898 

(220) 15/10/2008 

(730) Fratelli Branca Distillerie S.p.A. Via Broleto, 35, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6170 

(210) KS/R/ 2008/4553 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Pencil Company, Limited 5-23-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 990 

(210) KS/R/ 2008/4559 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3017 

(210) KS/R/ 2008/4563 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1025 

(210) KS/R/ 2008/4585 

(220) 16/10/2008 
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(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1029 

(210) KS/R/ 2008/4593 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 984 

(210) KS/R/ 2008/4599 

(220) 04/11/2009 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1160 

(210) KS/R/ 2008/4611 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2259 

(210) KS/R/ 2008/4621 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2319 

(210) KS/R/ 2008/4623 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2321 

(210) KS/R/ 2008/4625 

(220) 16/10/2008 

(730) Viatris Specialty LLC 3711 Collins Ferry Road, Morgantown West Virginia 26505, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7478 

(210) KS/R/ 2008/4668 

(220) 16/10/2008 

(730) KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5017 

(210) KS/R/ 2008/4952 

(220) 16/10/2008 

(730) Scholl's Wellness Company Limited 2 Arlington Square, Downshire Way, Bracknell 

Berkshire, United Kingdom, RG12 1WA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5034 

(210) KS/R/ 2008/5185 

(220) 16/10/2008 

(730) LAROX OYJ TUKKIKATU 1, 53900 LAPPEENRANTA, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5034 

(210) KS/R/ 2008/5185 

(220) 16/10/2008 

(730) Outotec (Filters) Oy TUKKIKATU 1, 53900 LAPPEENRANTA, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5051 

(210) KS/R/ 2008/5201 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5048 

(210) KS/R/ 2008/5207 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation  3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5049 

(210) KS/R/ 2008/5208 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5050 

(210) KS/R/ 2008/5210 

(220) 16/10/2008 

(730) Mitsubishi Corporation 6-Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5339 

(210) KS/R/ 2008/5553 

(220) 16/10/2008 

(730) Eternit Österreich GmbH Eternit Strasse 34, 4840 Vöcklabruck, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4898 

(210) KS/R/ 2008/6155 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-

6020, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6017 

(210) KS/R/ 2008/6158 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-

6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4900 

(210) KS/R/ 2008/6160 

(220) 14/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Company, Limited 2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-

6020, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1040 

(210) KS/R/ 2008/6171 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA CORPORATION Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-

Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1042 

(210) KS/R/ 2008/6173 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA CORPORATION Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-

Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo , JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6941 

(210) KS/R/ 2008/6176 

(220) 14/11/2008 

(730) SEGA GCORPORATION Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-

Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5351 

(210) KS/R/ 2008/6227 

(220) 17/11/2008 

(730) ALEXANDRION SABER DISTILLERIES 1789 SRL Sat Pleasa, Jud. Prahova RO-

107113 Comuna Bucov, RO 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7119 

(210) KS/R/ 2008/6428 

(220) 17/11/2008 

(730) F. lli Galli, Camis & Stock AG c/o Domanda Verwaltungs GmbH Grafenaustrasse 5, 

6302 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3372 

(210) KS/R/ 2008/6564 

(220) 17/11/2008 

(730) Oregon Tool, Inc. 4909 SE International Way, Portland, Oregon, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5401 

(210) KS/R/ 2008/6965 

(220) 18/11/2008 

(730) TDK Electronics AG St.-Martin-Str. 53 81669 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3365 

(210) KS/R/ 2008/6999 

(220) 18/11/2008 

(730) Sportsdirect.com Retail Limited Grenville Court, Britwell Road, Burnham 

Buckinghamshire SL1 8DF, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1887 

 

 

(111) 3783 

(210) KS/R/ 2008/7108 

(220) 18/11/2008 

(730) Cardiome International SA, a Swiss corporation rue des Alpes 21, 1201 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3783 

(210) KS/R/ 2008/7108 

(220) 18/11/2008 

(730) Correvio International Sàrl, a swiss corporation places des Alpes 21, 1201 Geneva, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1434 

(210) KS/R/ 2008/7148 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1584 

(210) KS/R/ 2008/7268 

(220) 18/11/2008 

(730) Fossil Group, Inc. 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1626 

(210) KS/R/ 2008/7312 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1627 

(210) KS/R/ 2008/7313 

(220) 18/11/2008 
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(730) Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1546 

(210) KS/R/ 2008/7406 

(220) 18/11/2008 

(730) GKN Holdings Limited P.O. BOX 55, Ipsley House, Ipsley, Church Lane, Redditch 

B98 0TL, Worcestershire, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6569 

(210) KS/R/ 2008/7588 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group Germany GmbH Gaugrafenstrasse 4-8, 60489 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6280 

(210) KS/R/ 2008/7789 

(220) 19/11/2008 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6281 

(210) KS/R/ 2008/7790 

(220) 19/11/2008 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6166 

(210) KS/R/ 2008/7792 

(220) 19/11/2008 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8315 

(210) KS/M/ 2008/100 

(220) 25/01/2008 

(730) Proizvodno uslužno preduzeće Export-Import "FLUIDI" doo Žujinski put 5, 17523 

Preševo, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8635 

(210) KS/M/ 2008/695 

(220) 30/05/2008 

(730) Liridon Kalenderi Eqrem Qabej nr.28 Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10048 

(210) KS/M/ 2008/697 

(220) 30/05/2008 

(730) Corneliani S.p.A. Via Durini 24, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8470 

(210) KS/M/ 2008/1248 

(220) 11/07/2008 

(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9132 

(210) KS/M/ 2008/1892 

(220) 02/09/2008 

(730) Pharma & Schweiz GmbH Poststrasse 30, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17760 

(210) KS/M/ 2008/1968 

(220) 08/09/2008 

(730) Tolmar International Limited 10 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 T380, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17762 

(210) KS/M/ 2008/1972 

(220) 08/09/2008 

(730) Tolmar International Limited 10 Earlsfort Terrace Dublin 2, D02 T380, IE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8797 

(210) KS/M/ 2008/2058 

(220) 09/09/2008 

(730) Danfoss Power Solutions II, LLC 2800 E., 13th Str., Ames, IA 50010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20411 

(210) KS/M/ 2008/2233 

(220) 16/09/2008 

(730) Haussmann GmbH Postauer Str. 34, 84109 Wörth/Isar, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9412 

(210) KS/M/ 2008/2390 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9251 

(210) KS/M/ 2008/2391 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9252 

(210) KS/M/ 2008/2392 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9253 

(210) KS/M/ 2008/2393 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16277 

(210) KS/M/ 2008/2400 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9267 

(210) KS/M/ 2008/2408 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9271 

(210) KS/M/ 2008/2412 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9272 

(210) KS/M/ 2008/2413 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9273 

(210) KS/M/ 2008/2414 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9274 

(210) KS/M/ 2008/2415 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9277 

(210) KS/M/ 2008/2418 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9278 

(210) KS/M/ 2008/2419 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15831 

(210) KS/M/ 2008/2423 

(220) 13/06/2012 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9282 

(210) KS/M/ 2008/2425 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9296 

(210) KS/M/ 2008/2445 

(220) 23/09/2008 

(730) Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Offenbach am Main, Paul-

Ehrlich-Straβe 21, 63225 Langen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9296 

(210) KS/M/ 2008/2445 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH & Co. KG Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9296 

(210) KS/M/ 2008/2445 

(220) 23/09/2008 

(730) Industrie Saleri Italo S.p.A. Via Ruca, 406, 25065 Lumezzane BS, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9297 

(210) KS/M/ 2008/2446 

(220) 23/09/2008 

(730) Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Offenbach am Main, Paul-

Ehrlich-Straβe 21, 63225 Langen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9297 

(210) KS/M/ 2008/2446 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH & Co. KG Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9297 

(210) KS/M/ 2008/2446 

(220) 23/09/2008 

(730) Industrie Saleri Italo S.p.A. Via Ruca, 406, 25065 Lumezzane BS, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9299 

(210) KS/M/ 2008/2448 

(220) 23/09/2008 

(730) Industrie Saleri Italo S.p.A. Via Ruca, 406, 25065 Lumezzane BS, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9299 

(210) KS/M/ 2008/2448 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH & Co. KG Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9299 

(210) KS/M/ 2008/2448 

(220) 23/09/2008 

(730) Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Offenbach am Main, Paul-

Ehrlich-Straβe 21, 63225 Langen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15890 

(210) KS/M/ 2008/2479 

(220) 27/06/2012 
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(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16503 

(210) KS/M/ 2008/3280 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16502 

(210) KS/M/ 2008/3281 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16511 

(210) KS/M/ 2008/3282 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16513 

(210) KS/M/ 2008/3285 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16515 

(210) KS/M/ 2008/3286 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16519 

(210) KS/M/ 2008/3288 

(220) 02/08/2012 
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(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16520 

(210) KS/M/ 2008/3289 

(220) 02/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16521 

(210) KS/M/ 2008/3304 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16537 

(210) KS/M/ 2008/3306 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16539 

(210) KS/M/ 2008/3309 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16543 

(210) KS/M/ 2008/3312 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16548 

(210) KS/M/ 2008/3321 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16551 

(210) KS/M/ 2008/3346 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16549 

(210) KS/M/ 2008/3347 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16552 

(210) KS/M/ 2008/3348 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16553 

(210) KS/M/ 2008/3349 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16557 

(210) KS/M/ 2008/3350 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16554 

(210) KS/M/ 2008/3351 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16556 

(210) KS/M/ 2008/3356 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17337 

(210) KS/M/ 2008/3358 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17185 

(210) KS/M/ 2008/3362 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16560 

(210) KS/M/ 2008/3364 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17775 

(210) KS/M/ 2008/3365 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1898 

 

 
 

(111) 16570 

(210) KS/M/ 2008/3367 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16562 

(210) KS/M/ 2008/3368 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16572 

(210) KS/M/ 2008/3372 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16573 

(210) KS/M/ 2008/3373 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16574 

(210) KS/M/ 2008/3374 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16575 

(210) KS/M/ 2008/3375 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16576 

(210) KS/M/ 2008/3389 

(220) 08/08/2012 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16754 

(210) KS/M/ 2008/3456 

(220) 03/08/2012 

(730) SANOFI MATURE IP 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16826 

(210) KS/M/ 2008/3466 

(220) 06/08/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, D-65926 Frankfurt am Main, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23468 

(210) KS/M/ 2008/3574 

(220) 21/08/2012 

(730) Covestro (Netherlands) B.V. Ratelaar 39 F, 3434 EW Nieuwegein, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16019 

(210) KS/M/ 2008/3613 

(220) 10/08/2012 

(730) AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.p.A. Via Cavallo 18, 10078 VENARIA 

REALE (TO) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18421 

(210) KS/M/ 2008/3986 

(220) 24/12/2012 

(730) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Willmar-Schwabe-Str. 4 76227 Karlsruhe, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23690 

(210) KS/M/ 2008/3998 

(220) 15/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

Arteixo, A Coruña, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23689 

(210) KS/M/ 2008/3999 

(220) 15/08/2012 

(730) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 

Arteixo, A Coruña, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17826 

(210) KS/M/ 2008/4106 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Healthcare France SAS 38 Rue Victor Basch, 91300 MASSY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16945 

(210) KS/M/ 2008/4471 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM BATIMENT 21 Avenue Camille Cavallier 54700 PONT-A-

MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16886 

(210) KS/M/ 2008/4481 

(220) 27/08/2012 

(730) SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION 21 Avenue Camille Cavallier 54700 

PONT-A-MOUSSON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9477 

(210) KS/M/ 2008/4744 

(220) 16/10/2008 

(730) Kyros5959 GmbH & Co. KG Bürgermeister-Högl-Straße 2, 95478 Kemnath, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16256 

(210) KS/M/ 2008/4896 

(220) 05/09/2012 

(730) GRUNDFOS HOLDING A/S Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16258 

(210) KS/M/ 2008/4900 

(220) 05/09/2012 

(730) GRUNDFOS MANAGEMENT A/S Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23466 

(210) KS/M/ 2008/4941 

(220) 19/01/2016 

(730) Troy Chemical Europe B.V. Uiverlaan 12 E 3145 XN Maassluis , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23466 

(210) KS/M/ 2008/4941 

(220) 19/01/2016 

(730) Troy Technology II, Inc. 8 Vreeland Road Florham Park, NJ 07932, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17365 

(210) KS/M/ 2008/4947 

(220) 07/09/2012 

(730) 4care Beteiligungsggesellschaft mbH Fraunhoferstraße 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17328 

(210) KS/M/ 2008/4959 

(220) 18/09/2012 

(730) 4care Beteiligungsgesellschaft mbH Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16734 

(210) KS/M/ 2008/4973 

(220) 31/12/2012 
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(730) Chopard Accessories (Ireland) Limited 15 Harcourt Street, Dublin 2, DO2 XY47, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9781 

(210) KS/M/ 2008/5083 

(220) 10/07/2009 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17848 

(210) KS/M/ 2008/5203 

(220) 10/07/2009 

(730) zr pharma & GmbH Rauhensteingasse 10/14, 1010 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17848 

(210) KS/M/ 2008/5203 

(220) 10/07/2009 

(730) Orifarm Generics Holding A/S Energivej 15, Lindved, DK-5260 Odense S, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17388 

(210) KS/M/ 2008/5222 

(220) 10/07/2009 

(730) Covis Pharma GmbH Grafenauweg 12, CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17393 

(210) KS/M/ 2008/5238 

(220) 10/07/2009 

(730) Orifarm Generics Holdings A/S Energivej 15, Lindeved, DK-5260 Odense S, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15835 

(210) KS/M/ 2008/5249 

(220) 10/07/2009 

(730) Covis Pharma GmbH Grafenauweg 12, CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1903 

 

(111) 16899 

(210) KS/M/ 2008/5785 

(220) 20/09/2012 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16528 

(210) KS/M/ 2008/5940 

(220) 18/09/2012 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16333 

(210) KS/M/ 2008/6700 

(220) 07/11/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10280 

(210) KS/M/ 2008/6731 

(220) 07/11/2008 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10280 

(210) KS/M/ 2008/6731 

(220) 07/11/2008 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10283 

(210) KS/M/ 2008/6733 

(220) 07/11/2008 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10226 

(210) KS/M/ 2008/6754 

(220) 07/11/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11754 

(210) KS/M/ 2008/6811 

(220) 03/11/2008 

(730) Harris FRC Acquisition LP 300 Atlantic Street, Suite 600, Stamford, CT 06901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18055 

(210) KS/M/ 2008/7469 

(220) 19/11/2008 

(730) TARİHİ GALATA KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ Molla Fenari Mahallesi 

Atik Alipaşa Medresesi Sokak Assos Apartmani  No:19/1 Fatih İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) Franke Water Systems AG KWC-Gasse 1 5726 Unterkulm, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11409 

(210) KS/M/ 2008/7657 

(220) 26/11/2008 

(730) SCORPIUS 6 avenue de l'Europe, 78400 Chatou, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15432 

(210) KS/M/ 2008/7899 

(220) 05/12/2008 

(730) Makat Candy Technology GmbH Feldstraβe 52, 56269 Dierdorf , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11205 

(210) KS/M/ 2008/8027 

(220) 13/12/2008 
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(730) Valicare GmbH Eschborner Landstraβe 130, 60489 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11271 

(210) KS/M/ 2008/8091 

(220) 22/12/2008 

(730) Cilag GmbH International Gubelstrasse 34, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18508 

(210) KS/M/ 2009/8169 

(220) 14/01/2009 

(730) Tavola S.p.A. Via Bernardino Verro, 35 20141 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11094 

(210) KS/M/ 2009/8462 

(220) 27/02/2009 

(730) Netco United Pte. Ltd. 120 Lower Delta Road, #15-10 Cendex Centre, Singapore 

(169208), SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11095 

(210) KS/M/ 2009/8463 

(220) 27/02/2009 

(730) Netco United Pte. Ltd. 120 Lower Delta Road, #15-10 Cendex Centre, Singapore 

(169208), SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11419 

(210) KS/M/ 2009/8464 

(220) 27/02/2009 

(730) Netco United Pte. Ltd. 120 Lower delta Road, #15-10 Cendex Centre, Singapore 

(169208), SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10736 

(210) KS/M/ 2009/8478 

(220) 05/03/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED Point, 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, 

UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10975 

(210) KS/M/ 2009/8501 

(220) 10/03/2009 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica , GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11535 

(210) KS/M/ 2009/8710 

(220) 29/04/2009 

(730) PASSAGGIO OBBLIGATO S.P.A. Piazza Cavour 3, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12353 

(210) KS/M/ 2009/8793 

(220) 27/05/2009 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11900 

(210) KS/M/ 2009/8893 

(220) 19/06/2009 

(730) Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Alle 20 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11694 

(210) KS/M/ 2009/9306 

(220) 30/09/2009 

(730) BUNGE SA Route de Florissant 13, 1206 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11856 

(210) KS/M/ 2009/9456 

(220) 29/10/2009 

(730) PIK VRBOVEC plus d.o.o. Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11962 

(210) KS/M/ 2009/9522 

(220) 24/11/2009 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20748 

(210) KS/M/ 2010/630 

(220) 06/07/2010 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20748 

(210) KS/M/ 2010/630 

(220) 06/07/2010 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20748 

(210) KS/M/ 2010/630 

(220) 06/07/2010 

(730) HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12868 

(210) KS/M/ 2010/765 

(220) 17/08/2010 

(730) Eurobank S.A. 8 Othonos Street, 10557 Athens, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12914 

(210) KS/M/ 2010/923 

(220) 07/10/2010 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13178 

(210) KS/M/ 2010/969 

(220) 15/10/2010 

(730) Jamies Hardie Europe GmbH Bennigsen-Platz 1, 40474, Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13008 

(210) KS/M/ 2010/983 

(220) 20/10/2010 

(730) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12893 

(210) KS/M/ 2010/1015 

(220) 05/11/2010 

(730) Aptiv Technologies Limited Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12827 

(210) KS/M/ 2010/1016 

(220) 05/11/2010 

(730) Delphi Technology IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill, St. Michael, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12827 

(210) KS/M/ 2010/1016 

(220) 05/11/2010 

(730) Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l. Avenue de Luxembourg, L-4940 

Bascharage, , LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12838 

(210) KS/M/ 2010/1057 

(220) 19/11/2010 

(730) Julia IP Holdings at Prudential Tower 800 Boylston Street, 27th Floor Boston, MA 

02199, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18250 

(210) KS/M/ 2011/127 

(220) 14/02/2011 
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(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18250 

(210) KS/M/ 2011/127 

(220) 14/02/2011 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18250 

(210) KS/M/ 2011/127 

(220) 14/02/2011 

(730) HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13141 

(210) KS/M/ 2011/234 

(220) 11/03/2011 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13300 

(210) KS/M/ 2011/266 

(220) 22/03/2011 

(730) Techtronic Cordless GP 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13202 

(210) KS/M/ 2011/394 

(220) 21/04/2011 

(730) BOSGER Holding GmbH Martin-Buber-Str.12, 14163 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13031 

(210) KS/M/ 2011/569 

(220) 26/05/2011 

(730) INEOS COMPOSITES IP, LLC 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14337 

(210) KS/M/ 2011/616 

(220) 09/06/2011 

(730) Danfoss Power Solutions II, LLC 2800 E., 13th Str., Ames, IA 50010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17533 

(210) KS/M/ 2011/732 

(220) 13/07/2011 

(730) HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17533 

(210) KS/M/ 2011/732 

(220) 13/07/2011 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17533 

(210) KS/M/ 2011/732 

(220) 13/07/2011 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17557 

(210) KS/M/ 2011/1078 

(220) 11/10/2011 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15007 

(210) KS/M/ 2011/1188 

(220) 18/11/2011 

(730) AREA 62 SRL CONTRADA FIASTRA 73, 62020 COLMURANO (MC), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14782 

(210) KS/M/ 2012/249 

(220) 14/03/2012 

(730) Gataric Group d.o.o. Kninska 48, 74400 Deventa, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14180 

(210) KS/M/ 2012/271 

(220) 19/03/2012 

(730) LTWHP, LLC 530 Fifth Avenue, 25th Floor, New York, NY 10036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14678 

(210) KS/M/ 2012/329 

(220) 02/04/2012 

(730) Federal-Mogul Products US LLC 27300 West Eleven Mile Road Southfield, MI 

48034, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14528 

(210) KS/M/ 2012/340 

(220) 04/04/2012 

(730) Epta S.p.A.                                                 Via Mecenate 86, 20138 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12370 

(210) KS/M/ 2012/386 

(220) 13/04/2012 

(730) Qumështore Sharri SH.P.K. Turgut Ozal PN. (New Co. IFS Progres) Prizren , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16163 

(210) KS/M/ 2012/755 

(220) 13/07/2012 

(730) Allergan Sales, LLC 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20109 

(210) KS/M/ 2012/756 

(220) 13/07/2012 

(730) Allergan Sales, LLC 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14863 

(210) KS/M/ 2012/757 

(220) 13/07/2012 

(730) Pharma & Schweiz GmbH Poststrasse 30, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14824 

(210) KS/M/ 2012/853 

(220) 15/08/2012 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14632 

(210) KS/M/ 2012/866 

(220) 21/08/2012 

(730) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED No. 1, 1st Street, Qiantang 

District, Hangzhou 310018, Zhejiang, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14610 

(210) KS/M/ 2012/867 

(220) 21/08/2012 

(730) ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED No. 1, 1st Street, Qiantang 

District, Hangzhou 310018, Zhejiang, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12400 

(210) KS/M/ 2012/925 

(220) 05/12/2008 

(730) Ensto Oy Ensio Miettisen katu 2, 06100, Porvoo, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18594 

(210) KS/M/ 2012/996 

(220) 02/10/2012 
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(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17698 

(210) KS/M/ 2012/1009 

(220) 03/10/2012 

(730) Franklin & Marshall Holding Limited Room 53, Wilson House, 19-27 Wyndham 

Street, Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27318 

(210) KS/M/ 2012/1116 

(220) 25/01/2013 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15480 

(210) KS/M/ 2013/56 

(220) 21/01/2013 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15494 

(210) KS/M/ 2013/57 

(220) 21/01/2013 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15634 

(210) KS/M/ 2013/104 

(220) 30/01/2013 

(730) TM25 Holding B.V. Joan Muyskenweg 39 1114 AN AMSTERDAM-

DUIVENDRECHT, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18160 

(210) KS/M/ 2013/268 

(220) 20/03/2013 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18161 

(210) KS/M/ 2013/269 

(220) 20/03/2013 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17524 

(210) KS/M/ 2013/441 

(220) 30/04/2013 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17524 

(210) KS/M/ 2013/441 

(220) 30/04/2013 

(730) HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17524 

(210) KS/M/ 2013/441 

(220) 30/04/2013 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19948 

(210) KS/M/ 2013/475 

(220) 15/05/2013 

(730) SAGRA GRUP GIDA ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Ön Cebeci 

Mahallesi, Aydoğmuş Sokak, No:1, Çankaya, Ankara, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19956 

(210) KS/M/ 2013/476 

(220) 15/05/2013 

(730) SAGRA GRUP GIDA ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   ÖN Cebeci 

Mahallesi, Aydoğmuş Sokak, No:1, Çankaya, Ankara , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18572 

(210) KS/M/ 2013/593 

(220) 21/06/2013 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15472 

(210) KS/M/ 2013/665 

(220) 08/07/2013 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17948 

(210) KS/M/ 2013/889 

(220) 04/09/2013 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17949 

(210) KS/M/ 2013/890 

(220) 04/09/2013 

(730) Elanco US Inc. 2500 Innovation Way, Greenfield, Indiana 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17984 

(210) KS/M/ 2013/969 

(220) 08/10/2013 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20324 

(210) KS/M/ 2013/1041 

(220) 31/10/2013 

(730) Wella International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20324 

(210) KS/M/ 2013/1041 

(220) 31/10/2013 

(730) HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20324 

(210) KS/M/ 2013/1041 

(220) 31/10/2013 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl Chemin Louis-Hubert 1-3, 

1213 Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18107 

(210) KS/M/ 2013/1056 

(220) 06/11/2013 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme with distinctive title CHIPITA GLOBAL SA 

12th km National Road Athens-Lamia, 14452, Metamorfossis, Attica, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18264 

(210) KS/M/ 2013/1185 

(220) 11/12/2013 

(730) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18265 

(210) KS/M/ 2013/1200 

(220) 16/12/2013 

(730) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18649 

(210) KS/M/ 2013/1201 

(220) 16/12/2013 

(730) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18156 

(210) KS/M/ 2014/166 

(220) 04/03/2014 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18249 

(210) KS/M/ 2014/295 

(220) 04/04/2014 

(730) Honor Deivce Co., Ltd. Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 

8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19762 

(210) KS/M/ 2014/839 

(220) 05/09/2014 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19282 

(210) KS/M/ 2014/1177 

(220) 05/12/2014 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19265 

(210) KS/M/ 2014/1178 

(220) 05/12/2014 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19283 

(210) KS/M/ 2014/1179 

(220) 05/12/2014 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19338 

(210) KS/M/ 2014/1180 

(220) 05/12/2014 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19485 

(210) KS/M/ 2015/198 

(220) 12/03/2015 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19487 

(210) KS/M/ 2015/199 

(220) 12/03/2015 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19744 

(210) KS/M/ 2015/261 

(220) 02/04/2015 

(730) ADCO Umweltdienste Holding GmbH Halskestraße 33 40880 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19743 

(210) KS/M/ 2015/262 

(220) 02/04/2015 

(730) ADCO Umweltdienste Holding GmbH Halskestraße 33 40880 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19742 

(210) KS/M/ 2015/263 

(220) 02/04/2015 

(730) ADCO Umweltdienste Holding GmbH Halskestraße 33 40880 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19492 

(210) KS/M/ 2015/409 

(220) 22/05/2015 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19490 

(210) KS/M/ 2015/410 

(220) 22/05/2015 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19434 

(210) KS/M/ 2015/438 

(220) 29/05/2015 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19598 

(210) KS/M/ 2015/587 

(220) 02/07/2015 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19598 

(210) KS/M/ 2015/587 

(220) 02/07/2015 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19600 

(210) KS/M/ 2015/588 
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(220) 02/07/2015 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19600 

(210) KS/M/ 2015/588 

(220) 02/07/2015 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19603 

(210) KS/M/ 2015/589 

(220) 02/07/2015 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19603 

(210) KS/M/ 2015/589 

(220) 02/07/2015 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19607 

(210) KS/M/ 2015/590 

(220) 02/07/2015 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19607 

(210) KS/M/ 2015/590 

(220) 02/07/2015 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19534 

(210) KS/M/ 2015/591 

(220) 02/07/2015 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19534 

(210) KS/M/ 2015/591 

(220) 02/07/2015 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19814 

(210) KS/M/ 2015/693 

(220) 24/07/2015 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23374 

(210) KS/M/ 2015/751 

(220) 12/08/2015 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH , GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20405 

(210) KS/M/ 2015/862 

(220) 09/09/2015 

(730) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES GmbH Wailandtstrasse 1, 63741 

Aschaffenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20284 

(210) KS/M/ 2015/863 

(220) 09/09/2015 

(730) DPDGROUP INTERNATIONAL SERVICES GmbH Wailandtstrasse 1, 63741 

Aschaffenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20550 

(210) KS/M/ 2016/114 

(220) 19/01/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20552 

(210) KS/M/ 2016/115 

(220) 19/01/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22323 

(210) KS/M/ 2016/145 

(220) 22/01/2016 

(730) Covestro (Netherlands) B.V. Ratelaar 39 F, 3434 EW Nieuwegein, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20724 

(210) KS/M/ 2016/198 

(220) 02/02/2016 

(730) Honor Device Co., Ltd. Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 

8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22352 

(210) KS/M/ 2016/308 

(220) 25/02/2016 

(730) TE Connectivity Services GmbH Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22352 

(210) KS/M/ 2016/308 

(220) 25/02/2016 

(730) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH formerly known as Tyco Electronics Services 

GmbH Rheinstrasse 20, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22321 

(210) KS/M/ 2016/347 

(220) 04/03/2016 

(730) Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago IL 60661, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21286 

(210) KS/M/ 2016/563 
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(220) 20/04/2016 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21287 

(210) KS/M/ 2016/564 

(220) 20/04/2016 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21288 

(210) KS/M/ 2016/565 

(220) 20/04/2016 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21098 

(210) KS/M/ 2016/638 

(220) 06/05/2016 

(730) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90 4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21027 

(210) KS/M/ 2016/745 

(220) 01/06/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21028 

(210) KS/M/ 2016/746 

(220) 01/06/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH , UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21029 

(210) KS/M/ 2016/747 

(220) 02/06/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20909 

(210) KS/M/ 2016/873 

(220) 23/06/2016 

(730) TAF Global Holding AG Mühlebachstrasse 3 6370 Stans , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21052 

(210) KS/M/ 2016/934 

(220) 15/07/2016 

(730) Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21432 

(210) KS/M/ 2016/1002 

(220) 03/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21573 

(210) KS/M/ 2016/1004 

(220) 05/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21366 

(210) KS/M/ 2016/1030 

(220) 10/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21385 

(210) KS/M/ 2016/1039 

(220) 11/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21389 

(210) KS/M/ 2016/1041 

(220) 15/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22204 

(210) KS/M/ 2016/1071 

(220) 17/08/2016 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21117 

(210) KS/M/ 2016/1107 

(220) 24/08/2016 

(730) Hormel Foods Corporation 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21118 

(210) KS/M/ 2016/1109 

(220) 24/08/2016 

(730) Hormel Foods Corporation 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21618 

(210) KS/M/ 2016/1201 

(220) 19/09/2016 

(730) Liridon Kalenderi Eqrem Qabej Nr.28 Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5980 

(210) KS/M/ 2016/1360 

(220) 24/10/2016 

(730) Lukoil Lubricants Europe GmbH  Uferstraβe 8, 1220 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21536 

(210) KS/M/ 2016/1513 

(220) 05/12/2016 

(730) Tyco Electronics Finance Alpha GmbH formerly known as Tyco Electronics Services 

GmbH Rheinstrasse 20, Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21536 

(210) KS/M/ 2016/1513 

(220) 05/12/2016 

(730) TE Connectivity Services GmbH Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22523 

(210) KS/M/ 2017/90 

(220) 03/02/2017 

(730) Hormel Foods Corporation 1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4224 

(210) KS/M/ 2017/130 

(220) 09/02/2017 

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22547 

(210) KS/M/ 2017/273 

(220) 06/03/2017 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22719 

(210) KS/M/ 2017/458 

(220) 12/04/2017 

(730) Floil L.L.C. Velekincë, pn, Gjilan, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22721 

(210) KS/M/ 2017/459 

(220) 12/04/2017 

(730) Floil L.L.C. 

 Velekincë, pn, Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22691 

(210) KS/M/ 2017/481 

(220) 14/04/2017 

(730) SPIN MASTER TOY UK LIMITED Winter Hill House Marlow Reach, Station 

Approach, Marlow, England, SL7 1NT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22696 

(210) KS/M/ 2017/482 

(220) 14/04/2017 

(730) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED Winter Hill House Marlow Reach, Station 

Approach, Marlow, England, SL7 1NT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22702 

(210) KS/M/ 2017/484 

(220) 14/04/2017 

(730) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED Winter Hill House Marlow Reach, Station 

Approach, Marlow, England, SL7 1NT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22705 

(210) KS/M/ 2017/485 

(220) 14/04/2017 

(730) SPIN MASTER TOYS UK LIMITED  Winter Hill House Marlow Reach, Station 

Approach, Marlow, England, SL7 1NT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24896 

(210) KS/M/ 2017/505 

(220) 18/04/2017 
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(730) MOMENT EGITIM ARASTIRMA SAGLIK HIZMETLERI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Guzelbahce Sok. No.20 Nisantasi Sisli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23198 

(210) KS/M/ 2017/991 

(220) 10/08/2017 

(730) Orveon Global Holdings Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London 

WC2N 6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23198 

(210) KS/M/ 2017/991 

(220) 10/08/2017 

(730) Orveon Global Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London WC2N 

6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23186 

(210) KS/M/ 2017/997 

(220) 10/08/2017 

(730) Orveon Global Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London WC2N 

6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23186 

(210) KS/M/ 2017/997 

(220) 10/08/2017 

(730) Orveon Global Holdings Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London 

WC2N 6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23240 

(210) KS/M/ 2017/1153 

(220) 22/09/2017 

(730) SUBSTIPHARM 24 RUE ERLANGER, 75016 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23362 

(210) KS/M/ 2017/1164 

(220) 26/09/2017 

(730) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No.18 

Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23791 

(210) KS/M/ 2017/1233 

(220) 06/10/2017 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3968 

(210) KS/M/ 2017/1237 

(220) 10/10/2017 

(730) Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24530 

(210) KS/M/ 2017/1274 

(220) 18/10/2017 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23782 

(210) KS/M/ 2017/1372 

(220) 08/11/2017 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23845 

(210) KS/M/ 2017/1373 

(220) 08/11/2017 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24226 

(210) KS/M/ 2017/1452 

(220) 30/11/2017 

(730) Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Alle 20 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23913 

(210) KS/M/ 2017/1547 

(220) 26/12/2017 

(730) Pharmaceutical Industries Limited, a company registered in India under the 

Companies Act.1956 (GIN: L24230GJ1993PLC019050) having its registered office at 

SPARC Tandalja, Vadodara - 390 012, Gujarat, India and its corporate office at Sun House, 

201B/1, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063, Maharashtra, IN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23909 

(210) KS/M/ 2018/20 

(220) 11/01/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23906 

(210) KS/M/ 2018/21 

(220) 11/01/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24045 

(210) KS/M/ 2018/173 

(220) 09/02/2018 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24043 

(210) KS/M/ 2018/174 

(220) 09/02/2018 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24046 

(210) KS/M/ 2018/175 

(220) 09/02/2018 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24735 

(210) KS/M/ 2018/366 

(220) 21/03/2018 

(730) Orveon Global Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London WC2N 

6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24735 

(210) KS/M/ 2018/366 

(220) 21/03/2018 

(730) Orveon Global Holdings Ltd. The Adelphi, 1-11 John Adam St., Floor 10, London 

WC2N 6HT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24507 

(210) KS/M/ 2018/475 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24509 

(210) KS/M/ 2018/476 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24521 

(210) KS/M/ 2018/477 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24506 

(210) KS/M/ 2018/478 

(220) 13/04/2018 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24901 

(210) KS/M/ 2018/903 

(220) 06/07/2018 

(730) THE LAND OF LEGENDS PTE. LTD. 65 Chulia Street #21-05 OCBC Centre 

Singapur 049513, SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24892 

(210) KS/M/ 2018/904 

(220) 09/07/2018 

(730) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24893 

(210) KS/M/ 2018/905 

(220) 09/07/2018 

(730) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24897 

(210) KS/M/ 2018/906 

(220) 09/07/2018 

(730) ZF Services UK Limited Abbeyfield Road, Lenton, Nottingham NG7 2SX, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25111 

(210) KS/M/ 2018/964 

(220) 20/07/2018 

(730) Vitafood SH.P.K. Rruga Marigona Residence, Preoc, Graçanicë, p.n., KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25076 

(210) KS/M/ 2018/1067 

(220) 03/08/2018 

(730) Cordes Holding GmbH & Co. KG Am Lunedeich 160, 27572 Bremerhaven, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25077 

(210) KS/M/ 2018/1068 

(220) 03/08/2018 

(730) Cordes Holding GmbH & Co. KG Am Lunedeich 160, 27572 Bremerhaven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25581 

(210) KS/M/ 2018/1234 

(220) 18/09/2018 

(730) FERRERO TRADING LUX S.A. 16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26112 

(210) KS/M/ 2018/1432 

(220) 02/11/2018 

(730) Latitude Global Holdings No 1 Pty Ltd 22 Percy Street, Heidelberg West Victoria 

3081, AU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25390 

(210) KS/M/ 2019/1 

(220) 03/01/2019 

(730) Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited Company 70 Sir John Rogerson's 

Quay, Dublin 2, D02R296, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25842 

(210) KS/M/ 2019/156 

(220) 15/02/2019 

(730) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.  Via dei Sette Santi 3 - Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25965 

(210) KS/M/ 2019/304 

(220) 19/03/2019 

(730) PALOÏSE SAS 14 rue des Capucines, 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 25965 

(210) KS/M/ 2019/304 

(220) 19/03/2019 

(730) CLERMON ET ASSOCIES 83 rue de Tocqueville, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26150 

(210) KS/M/ 2019/483 

(220) 16/04/2019 

(730) Agim Paqarada, SHAFF SH.P.K Rr.Nënë Tereza, Fushë Kosovë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26576 

(210) KS/M/ 2019/564 

(220) 06/05/2019 

(730) Birkenstock IP GmbH Burg Ockenfels 53545 Linz am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26301 

(210) KS/M/ 2019/642 

(220) 20/05/2019 

(730) Limited Liability Company JTI Russia 1 Krasnogvardeyskiy proezd, 15, floors 28-

32, 123112 Moscow, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26720 

(210) KS/M/ 2019/729 

(220) 11/06/2019 

(730) PETOSEVIC GROUP, S.à.r.l. 153-155 C, rue du Kiem, L-8030 Strassen, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26994 

(210) KS/M/ 2019/982 

(220) 23/07/2019 

(730) Well SH.P.K. Tiranë Vorë Picar, Fshati Picar, Rruga e Serave, Objekt me nr. pasurie 

245/26ND, ZK 3974, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26766 

(210) KS/M/ 2019/1136 

(220) 03/09/2019 
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(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26667 

(210) KS/M/ 2019/1137 

(220) 03/09/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26590 

(210) KS/M/ 2019/1138 

(220) 03/09/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26669 

(210) KS/M/ 2019/1139 

(220) 03/09/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27003 

(210) KS/M/ 2019/1260 

(220) 02/10/2019 

(730) DEC Technologies B.V. Ir. Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26986 

(210) KS/M/ 2019/1262 

(220) 02/10/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26991 

(210) KS/M/ 2019/1263 

(220) 02/10/2019 
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(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26990 

(210) KS/M/ 2019/1264 

(220) 02/10/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26988 

(210) KS/M/ 2019/1265 

(220) 02/10/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27312 

(210) KS/M/ 2019/1266 

(220) 02/10/2019 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2019/1279 

(220) 04/10/2019 

(730) TDM GLOBAL L.L.C. Rr. Aziz Abrashi, nr. 66, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27453 

(210) KS/M/ 2019/1459 

(220) 19/11/2019 

(730) NOVAG AGROCHEMICALS d.o.o. Drobilina ulica 16, Donji Stupnik (Općina 

Stupnik), HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26631 

(210) KS/M/ 2019/1510 

(220) 27/11/2019 
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(730) Arabica International Limited Room 7, 12/F, Hale Weal Industrial Building, 22-28 

Tai Chung Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26642 

(210) KS/M/ 2019/1524 

(220) 29/11/2019 

(730) Boro Durakovic Avenue Peschier, 40 1206 Geneve, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26740 

(210) KS/M/ 2019/1608 

(220) 11/12/2019 

(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28174 

(210) KS/M/ 2020/472 

(220) 18/03/2020 

(730) JT International SA 8 Rue Kazem Radjavi, 1202 GENEVA, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27787 

(210) KS/M/ 2020/479 

(220) 27/03/2020 

(730) DM HOLDING S.R.L. Via Francesco Caracciolo 15, 80122 Napoli, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28157 

(210) KS/M/ 2020/1351 

(220) 29/07/2020 

(730) MOON POWER Ges.m.b.H. Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28080 

(210) KS/M/ 2020/1638 

(220) 30/09/2020 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28077 

(210) KS/M/ 2020/1639 

(220) 30/09/2020 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28075 

(210) KS/M/ 2020/1640 

(220) 30/09/2020 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28094 

(210) KS/M/ 2020/1641 

(220) 30/09/2020 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 

 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28186 

(210) KS/M/ 2020/1684 

(220) 07/10/2020 

(730) A. & P. GLOBAL ROUTE LIMITED seated at Vasileos Konstantinou III, 6, MSV 

TOWER, Floor 3rd, Apartment / Office 302, 8021, Paphos, CY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28095 

(210) KS/M/ 2020/1765 

(220) 28/10/2020 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28096 

(210) KS/M/ 2020/1766 

(220) 28/10/2020 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28097 

(210) KS/M/ 2020/1767 

(220) 28/10/2020 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28102 

(210) KS/M/ 2020/1768 

(220) 28/10/2020 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51veon-gil, Yeonsu-gu, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 30064 

(210) KS/M/ 2020/1769 

(220) 28/10/2020 

(730) Celltrion Holdings Co., Ltd. 19, Academy-ro 51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 

, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27994 

(210) KS/M/ 2020/1877 

(220) 13/11/2020 

(730) Bon Presso GmbH & Co. KG Siemensstraβe 10, 48432 Rheine, Deutschland, 

Registergericht Steinfurt, HRA 7929, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1939 

(220) 03/12/2020 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1940 

(220) 03/12/2020 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2021/58 

(220) 15/01/2021 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2021/59 

(220) 15/01/2021 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29472 

(210) KS/M/ 2021/60 

(220) 15/01/2021 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29473 

(210) KS/M/ 2021/61 

(220) 15/01/2021 

(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29128 

(210) KS/M/ 2021/65 

(220) 18/01/2021 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29129 

(210) KS/M/ 2021/83 

(220) 21/01/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 29130 

(210) KS/M/ 2021/84 

(220) 21/01/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29629 

(210) KS/M/ 2021/210 

(220) 11/02/2021 

(730) Dr Irena Eris Spółka Akcyjna  Armii Krajowej 12, Piaseczno, 05-500, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29634 

(210) KS/M/ 2021/211 

(220) 11/02/2021 

(730) Dr Irena Eris Spółka Akcyjna Armii Krajowej 12, Piaseczno, 05-500, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29452 

(210) KS/M/ 2021/300 

(220) 25/02/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29455 

(210) KS/M/ 2021/309 

(220) 26/02/2021 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme  12 km. Athens – Lamia Nat. Road, 

Metamorfosi, Greece PO14452, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29456 

(210) KS/M/ 2021/310 

(220) 26/02/2021 

(730) CHIPITA GLOBAL Societe Anonyme 12 km. Athens – Lamia Nat. Road, 

Metamorfosi, Greece PO14452, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 29422 

(210) KS/M/ 2021/615 

(220) 26/04/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29610 

(210) KS/M/ 2021/656 

(220) 07/05/2021 

(730) Netco United Pte. Ltd. 120 Lower Delta Road, #15-10 Cendex Centre, Singapore 

(169208), SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29921 

(210) KS/M/ 2021/767 

(220) 02/06/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 29923 

(210) KS/M/ 2021/768 

(220) 02/06/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 30299 

(210) KS/M/ 2021/1824 

(220) 15/12/2021 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3110 

(210) KS/M/ 2022/479 

(220) 18/11/2008 

(730) The Bazooka Companies, Inc. (Delaware corporation) One Whitehall Street New 

York, New York 10004, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28992 

(210) KS/M/ 2022/915 

(220) 07/06/2022 

(730) Delphi Technologies IP Limited The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, 

BB11113 Barbados, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 622 

(210) KS/M/ 2022/1136 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2249 

(210) KS/M/ 2022/1832 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A. 1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7344 

(210) KS/R/ 2008/270 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7345 

(210) KS/R/ 2008/271 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2553 

(210) KS/R/ 2008/272 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7346 

(210) KS/R/ 2008/273 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7347 

(210) KS/R/ 2008/274 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7348 

(210) KS/R/ 2008/277 

(220) 31/03/2008 

(730) Burger King Company LLC 5707 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2577 

(210) KS/R/ 2008/299 

(220) 15/04/2008 

(730) Eurobank S.A.  8 Othonos Street, 10557 Athens, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2591 

(210) KS/R/ 2008/324 

(220) 16/04/2008 

(730) ABG IZOD LLC 1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7411 

(210) KS/R/ 2008/456 

(220) 05/05/2008 

(730) JC New Retail AG Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 130 

(210) KS/R/ 2008/457 

(220) 05/05/2008 

(730) JC New Retail AG Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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1945 

 

 
 

(111) 7412 

(210) KS/R/ 2008/458 

(220) 05/05/2008 

(730) JC New Retail AG Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2681 

(210) KS/R/ 2008/505 

(220) 07/05/2008 

(730) Wella Operations US, LLC 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2777 

(210) KS/R/ 2008/759 

(220) 30/05/2008 

(730) ABG IZOD LLC 1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2990 

(210) KS/R/ 2008/932 

(220) 16/06/2008 

(730) ekaterra Group IP Holdins B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2149 

(210) KS/R/ 2008/1046 

(220) 26/06/2008 

(730) PMC-Sierra, Inc. 691 South Milpitas Boulevard, Milpitas, California 95035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5693 

(210) KS/R/ 2008/1170 

(220) 16/07/2008 

(730) GARRETT TRANSPORTATION I INC. 2525 W. 190TH STREET, TORRANCE, 

CALIFORNIA 90504, US 

_____________________________________________________________________ 
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1946 

 

(111) 250 

(210) KS/R/ 2008/1189 

(220) 18/07/2008 

(730) METSO OUTOTEC USA INC. 20965 Crossroads Circle, Waukesha, 53186 

Wisconsin, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 212 

(210) KS/R/ 2008/1213 

(220) 23/07/2008 

(730) JC New Retail AG Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2153 

(210) KS/R/ 2008/1232 

(220) 25/07/2008 

(730) Great Star Tools USA, Inc. 271 Mayhill Street, Saddle Brook New Jersey 07663, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1901 

(210) KS/R/ 2008/1565 

(220) 28/08/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 921 

(210) KS/R/ 2008/1574 

(220) 28/08/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 422 

(210) KS/R/ 2008/1633 

(220) 29/08/2008 

(730) Henkel US Operations Corporation 1 Henkel Way, Rocky Hill, CT, 06067, US 

_____________________________________________________________________ 
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1947 

 

(111) 422 

(210) KS/R/ 2008/1633 

(220) 29/08/2008 

(730) Henkel Corporation 1 Henkel Way, Rocky Hill, CT, 06067, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3324 

(210) KS/R/ 2008/1642 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp., a Delaware company 200 Vesey 

Street, New York, NY 10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3322 

(210) KS/R/ 2008/1643 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp. 200 Vesey Street, New York, 

NY 10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3323 

(210) KS/R/ 2008/1644 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Marketing & Development Corp. 200 Vesey Street, New York, 

NY 10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 406 

(210) KS/R/ 2008/1715 

(220) 02/09/2008 

(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1883 

(210) KS/R/ 2008/1756 

(220) 09/08/2008 

(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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1948 

 

(111) 1885 

(210) KS/R/ 2008/1758 

(220) 09/08/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1885 

(210) KS/R/ 2008/1758 

(220) 09/08/2008 

(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1894 

(210) KS/R/ 2008/1767 

(220) 09/08/2008 

(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 407 

(210) KS/R/ 2008/1839 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 408 

(210) KS/R/ 2008/1840 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 410 

(210) KS/R/ 2008/1842 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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1949 

 

 

(111) 412 

(210) KS/R/ 2008/1844 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 414 

(210) KS/R/ 2008/1846 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 415 

(210) KS/R/ 2008/1847 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 416 

(210) KS/R/ 2008/1848 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 417 

(210) KS/R/ 2008/1849 

(220) 08/09/2008 

(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1845 

(210) KS/R/ 2008/1937 

(220) 09/12/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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1950 

 

 
 

(111) 1854 

(210) KS/R/ 2008/2076 

(220) 17/09/2008 

(730) ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD Bulgaria, Blvd. 86, 1680 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5728 

(210) KS/R/ 2008/2169 

(220) 19/09/2008 

(730) Honeywell International Inc. 115 Tabor Road, New Jersey 07950, Morris Plains, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1981 

(210) KS/R/ 2008/2248 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1967 

(210) KS/R/ 2008/2256 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 392 

(210) KS/R/ 2008/2263 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5411 

(210) KS/R/ 2008/2271 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SL 

_____________________________________________________________________ 
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1951 

 

 
 

(111) 3635 

(210) KS/R/ 2008/2377 

(220) 23/09/2008 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3654 

(210) KS/R/ 2008/2397 

(220) 23/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 439 

(210) KS/R/ 2008/2486 

(220) 23/09/2008 

(730) INKiESS Bargeldlogistik GmbH Buckower Damm 30, 12349 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7097 

(210) KS/R/ 2008/2550 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3868 

(210) KS/R/ 2008/2555 

(220) 25/09/2008 

(730) Covestro Intellectual Property GmbH & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3976 

(210) KS/R/ 2008/2570 

(220) 26/09/2008 

(730) Covestro Intellectual Property Gmbh & Co. KG  Kaiser-Wilhelm-Alle 60, 51373 

Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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1952 

 

 

(111) 3978 

(210) KS/R/ 2008/2573 

(220) 26/09/2008 

(730) Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5719 

(210) KS/R/ 2008/2593 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5720 

(210) KS/R/ 2008/2594 

(220) 26/09/2008 

(730) Daimler Truck AG Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden - Echterdingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3899 

(210) KS/R/ 2008/2677 

(220) 26/09/2008 

(730) Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd 19 Jessops Riverside, 800 

Brightside Lane, Sheffield, S9 2RX, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 850 

(210) KS/R/ 2008/2727 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 846 

(210) KS/R/ 2008/2732 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 
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1953 

 

(111) 933 

(210) KS/R/ 2008/2740 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 965 

(210) KS/R/ 2008/2743 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 966 

(210) KS/R/ 2008/2746 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 972 

(210) KS/R/ 2008/2752 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 936 

(210) KS/R/ 2008/2754 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 940 

(210) KS/R/ 2008/2759 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1954 

 

 

(111) 975 

(210) KS/R/ 2008/2761 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 354 

(210) KS/R/ 2008/2784 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4122 

(210) KS/R/ 2008/3003 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6957 

(210) KS/R/ 2008/3004 

(220) 07/10/2008 

(730) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90 4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6958 

(210) KS/R/ 2008/3005 

(220) 10/07/2008 

(730) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90 4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6959 

(210) KS/R/ 2008/3008 

(220) 10/07/2008 

(730) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90 4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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1955 

 

(111) 4126 

(210) KS/R/ 2008/3009 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4127 

(210) KS/R/ 2008/3010 

(220) 07/10/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4128 

(210) KS/R/ 2008/3011 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Polymers, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5792 

(210) KS/R/ 2008/3013 

(220) 07/10/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5929 

(210) KS/R/ 2008/3016 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Polymers, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5793 

(210) KS/R/ 2008/3017 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5931 

(210) KS/R/ 2008/3019 

(220) 07/10/2008 

(730) DuPont Polymers, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 109 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1956 

 

 
 

(111) 4069 

(210) KS/R/ 2008/3021 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4070 

(210) KS/R/ 2008/3022 

(220) 10/07/2008 

(730) DuPont Polymers, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4071 

(210) KS/R/ 2008/3023 

(220) 07/10/2008 

(730) DuPont Safety & Construction, Inc. 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5417 

(210) KS/R/ 2008/3024 

(220) 07/10/2008 

(730) Axalta Coating Systems GmbH Uferstr. 90 4057 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4548 

(210) KS/R/ 2008/3265 

(220) 14/10/2008 

(730) Corteva Agriscience LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7422 

(210) KS/R/ 2008/3306 

(220) 14/10/2008 

(730) Sazerac UK Limited 60 Marina Place, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 

4BH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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1957 

 

(111) 4449 

(210) KS/R/ 2008/3413 

(220) 15/10/2008 

(730) BÖLLHOFF PRODUKTION GmbH Archimedesstrasse 1-4 33649 Bielefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4609 

(210) KS/R/ 2008/3605 

(220) 15/10/2008 

(730) Pathway IP II SÀRL 26 Boulevard Royal, L-2449, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5316 

(210) KS/R/ 2008/3718 

(220) 15/10/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4580 

(210) KS/R/ 2008/3724 

(220) 15/10/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5317 

(210) KS/R/ 2008/3750 

(220) 15/10/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4703 

(210) KS/R/ 2008/3763 

(220) 15/10/2008 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 
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1958 

 

(111) 4778 

(210) KS/R/ 2008/3872 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4782 

(210) KS/R/ 2008/3878 

(220) 15/10/2008 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4783 

(210) KS/R/ 2008/3879 

(220) 15/10/2008 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4784 

(210) KS/R/ 2008/3880 

(220) 15/10/2008 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4792 

(210) KS/R/ 2008/3890 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4701 

(210) KS/R/ 2008/3951 

(220) 15/10/2008 

(730) ekaterra Group IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5826 

(210) KS/R/ 2008/4081 

(220) 15/10/2008 

(730) Radisson Hospitality Belgium BV/SRL Avenue du Bourget 44, B-1130 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 
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1959 

 

 
 

(111) 618 

(210) KS/R/ 2008/4145 

(220) 16/10/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 621 

(210) KS/R/ 2008/4148 

(220) 16/10/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 656 

(210) KS/R/ 2008/4193 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 683 

(210) KS/R/ 2008/4276 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 855 

(210) KS/R/ 2008/4449 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG Of 4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1031 

(210) KS/R/ 2008/4557 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER PFE US HOLDINGS 4 LLC 235 East 42nd Street, New York, New York 

10017, US 

_____________________________________________________________________ 
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1960 

 

(111) 990 

(210) KS/R/ 2008/4559 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1016 

(210) KS/R/ 2008/4570 

(220) 16/10/2008 

(730) Jafra Mexico Holding Company B.V. Geograaf 30, 6921 EW Duiven, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2326 

(210) KS/R/ 2008/4573 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2203 

(210) KS/R/ 2008/4574 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1018 

(210) KS/R/ 2008/4577 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme LLC 126 East Lincoln Ave. P.O. Box 2000 Rahway, NJ 

07065, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 950 

(210) KS/R/ 2008/4596 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 
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1961 

 

(111) 2295 

(210) KS/R/ 2008/4646 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 2 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7223 

(210) KS/R/ 2008/4647 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 2 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2357 

(210) KS/R/ 2008/4660 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN MANUFACTURING IRELAND UNLIMITED COMPANY Operations 

Support Group, Ringaskiddy, County Cork, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7478 

(210) KS/R/ 2008/4668 

(220) 16/10/2008 

(730) KJK Investicije 6 d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1078 

(210) KS/R/ 2008/4731 

(220) 16/10/2008 

(730) Great Star Tools USA, Inc. 271 Mayhill Street, Saddle Brook New Jersey 07663, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 828 

(210) KS/R/ 2008/4814 

(220) 16/10/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5017 

(210) KS/R/ 2008/4952 

(220) 16/10/2008 
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1962 

 

(730) SATURN NEWCO LIMITED 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, United 

Kingdom, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5034 

(210) KS/R/ 2008/5185 

(220) 16/10/2008 

(730) Outotec (Finland) Oy Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5905 

(210) KS/R/ 2008/5347 

(220) 16/10/2008 

(730) Orifarm Generics Holding A/S Energivej 15, Lindved, DK-5260 Odense S, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2820 

(210) KS/R/ 2008/5789 

(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI Via Radici Nord, 112, 42014 

Castellarano (Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2821 

(210) KS/R/ 2008/5790 

(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI Via Radici Nord, 112, 42014 

Castellerano (Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2822 

(210) KS/R/ 2008/5791 

(220) 31/10/2008 

(730) GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI Via Radici Nord, 112, 42014 

Castellarano (Reggio Emilia), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6988 

(210) KS/R/ 2008/6033 

(220) 07/11/2008 

(730) Husqvarna Aktiebolag SE-561 82 Huskvarna, SE 
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1963 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5421 

(210) KS/R/ 2008/6111 

(220) 14/11/2008 

(730) ABG IZOD LLC 1411 Broadway, New York, NY 10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5452 

(210) KS/R/ 2008/6839 

(220) 18/11/2008 

(730) IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED a private limited company 

incorporated in Ireland Simmonscourt House, Simmonsourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, 

IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5900 

(210) KS/R/ 2008/7085 

(220) 18/11/2008 

(730) Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA Alfred-Krupp-Strasse 9, 73470 

Ellwangen/Jagst, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5900 

(210) KS/R/ 2008/7085 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5900 

(210) KS/R/ 2008/7085 

(220) 18/11/2008 

(730) VARTA Microbattery GmbH Daimlerstrasse 1, 73479 Ellwangen/Jagst, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1434 

(210) KS/R/ 2008/7148 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, US 
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1964 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1495 

(210) KS/R/ 2008/7229 

(220) 18/11/2008 

(730) Aero IP Holdings LLC  1400 BROADWAY, FLOOR 18, NEW YORK, NY 10018, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1564 

(210) KS/R/ 2008/7288 

(220) 18/11/2008 

(730) Wella Operations US, LLC 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1626 

(210) KS/R/ 2008/7312 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1627 

(210) KS/R/ 2008/7313 

(220) 18/11/2008 

(730) Citizen Watch Company of America, Inc. 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New York, 

New York 10118, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6671 

(210) KS/R/ 2008/7432 

(220) 18/11/2008 

(730) Baxter International Inc. One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6671 

(210) KS/R/ 2008/7432 

(220) 18/11/2008 

(730) Baxter Healthcare SA Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark (Opfikon), CH 

_____________________________________________________________________ 
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1965 

 

 

(111) 1618 

(210) KS/R/ 2008/7445 

(220) 18/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1618 

(210) KS/R/ 2008/7445 

(220) 18/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6569 

(210) KS/R/ 2008/7588 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group Frankfurt GmbH Gaugrafenstrasse 4-8, 60489 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6569 

(210) KS/R/ 2008/7588 

(220) 18/11/2008 

(730) Flint Group GmbH Daimlerstrasse 133, 70372 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6419 

(210) KS/R/ 2008/7665 

(220) 19/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6448 

(210) KS/R/ 2008/7805 

(220) 19/11/2008 

(730) KG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 
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1966 

 

(111) 6580 

(210) KS/R/ 2008/7810 

(220) 19/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6582 

(210) KS/R/ 2008/7814 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6589 

(210) KS/R/ 2008/7821 

(220) 19/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6592 

(210) KS/R/ 2008/7824 

(220) 19/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6597 

(210) KS/R/ 2008/7829 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6605 

(210) KS/R/ 2008/7839 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 
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1967 

 

 

(111) 6611 

(210) KS/R/ 2008/7848 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6612 

(210) KS/R/ 2008/7849 

(220) 19/11/2008 

(730) ASP Global Manufacturing GmbH Im Majorenacker, 10 Schaffhausen Switzerland 

8207, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6511 

(210) KS/R/ 2008/7926 

(220) 19/11/2008 

(730) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD. 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

KR 

_____________________________________________________________________ 


