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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 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

5 

 

 

 

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 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 
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Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2008/3712 

(220) 15/10/2008 

(300)  

(731) ŽITO prehrambena industrija, d.d. 

Šmartinska cesta 154, 1000 LJUBLJANA, 

SI 

(526)  

(591) E zezë,  e  kuqe dhe e verdhë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike veterinere; produkte higjienike për përdorim në medicinë; 

ushqime dietale për përdorim në medicinë; ushqim për fëmijë; fasha dhe material për 

bllomba të dhëmbëve; mjete dezinfektuese; bimë shëruese dhe çajëra shërues.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapijoka, sago dhe zëvendësim i kafes; miell dhe 

prodhime nga drithërat, bukë, kollaqe, ëmëlsira, bombone; akullore; mjaltë. shurup nga 

melasa; tharmë buke; kripë salcë; uthull, melmesa; akull për ftohje.  

 
 

(210) KS/M/ 2008/3713 

(220) 15/10/2008 

(300)  

(731) ŽITO prehrambena industrija, d.d. 

Šmartinska cesta 154, 1000 LJUBLJANA, 

SI 

(526)  

(591) E zezë, e kuqe dhe e verdhë  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike veterinere; produkte higjienike për përdorim në medicinë; 

ushqime dietale për përdorim në medicinë; ushqim për fëmijë; fasha dhe material per 

lidhje; material për bllomba të dhëmbëve; mjete dezinfektuese; bimë shëruese dhe çajëra 

shërues.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapijoka, sago dhe zëvendësim i kafes; miell dhe 

prodhime nga drithërat, bukë, kollaqe, ëmbëlsira, bombone; akullore; mjaltë. shurup nga 

melasa; tharmë buke; kripë salcë; uthull, melmesa; akull për ftohje.  

 
 

(210) KS/M/ 2014/747 

(220) 25/07/2014 

(300)  

(731) N.T.P. EURO-FISI 

Radivojc-Viti, KS 

(526)  

(591) - E  Bardhë E  Zezë E Kaltërte 

mbyllur E Kaltert e qelur E Verdhë 

(540) 

(546) 
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(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

 

 

(511) 17  Goma,gutta-percha,llastik.asbest,mike dhe mallrat e prodhuara nga keto materjale 

qe nuk perfshihen në klasa të tjera: lende plastike te presuara te perdorura në 

fabrikim,materjale paketimi,bllokimi dhe izolimi,tuba elastië,jo prej metali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/909 

(220) 21/09/2015 

(300)  

(731) Drena SH.P.K 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n 41000 

Skenderaj, Kosovë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Agim Rukolli   

“Drena”sh.p.k. Rr. Dëshmoret e Kombit n., 

41000 Skenderaj, Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës. 

5  Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.   

29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 
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reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera. . 

30  Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera. 

32  uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara. 

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.  
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(210) KS/M/ 2015/910 

(220) 21/09/2015 

(300)  

(731) Drena SH.P.K 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n. 41000 

Skenderaj, Kosovë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Agim Rukolli   

“Drena”sh.p.k. Rr. Dëshmoret e Kombit 

p.n., 41000 Skenderaj, Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës 

5  Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat  

29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.  

30  Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.  

32  uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 
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të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara.  

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.  

 
 

(210) KS/M/ 2015/911 

(220) 21/09/2015 

(300)  

(731) Drena SH.P.K 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n. 

41000 Skenderaj, Kosovë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Agim Rukolli   

“Drena”sh.p.k. Rr. Dëshmoret e Kombit 

p.n., 41000 Skenderaj, Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 
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tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës.  

5  Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.   

29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); Ajkë, jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 

që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera. 

30  Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera. 

32  uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit, ajkë; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me 

perime; pijet jo alkoolike te fermentuara. 

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 
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reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi 

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, Ajkë, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, 

ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve 

alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; 

shpërndarja e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e 

porosive; ruajtja e informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për 

magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; 

shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i 

produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; 

tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor. 

 
 

(210) KS/M/ 2015/912 

(220) 21/09/2015 

(300)  

(731) Drena SH.P.K 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n. 

41000 Skenderaj, Kosovë KS 

(526)  

(591)  

(740)  Agim Rukolli   

“Drena”sh.p.k. 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n., 41000 

Skenderaj, Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës. 

5  Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat  

29  Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 
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dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera. 

30  Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera. 

32  uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara 

35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 
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transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/7 

(220) 06/01/2016 

(300)  

(731) BUJAR KRASNIQI ESSI SH.P.K. 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC–KOSOVA, KS 
(526)  

(591) e kuqe, e bardhe, e gjelbert, e verdhe, 

e zeze, kalter 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 5  Preparatete farmaceutike dhe të veterinarisë, pelena të madhësive të ndryshme, 

preparatet sanitarisë dhe për qëllime mjekësore, substancat dietike të pështatura për 

përdorim mjekësor, ushqimi, ushqimi për foshnje, emplastër, materiale për lidhje, materiale 

për mbushjen e dhëmbëve, dyllidentar, dizinfektuesit, preparatet për shkatrrimin e 

parazitëve:  fungicidet  

 
 

(210) KS/M/ 2016/135 

(220) 21/01/2016 

(300)  

(731) Sib Bka shpk 

rr. ,,Brigada 123” 23000 Suharekë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Sib Bka shpk 

rr. ,,Brigada 123” 23000 Suharekë 
 

(540)  TRYEZA 

(546) 

 
 

 

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe gjahut; produkte të mishit; të ruajtura, të ngrira, fruta dhe 

perime të thata dhe të gatuara; gjelatin, reqel- mermelad, kompote; vezë; qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajra ushqimor dhe yndyrna   

30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe Sago; miell dhe produktet e 

drithërave; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur pjekje - ; kripë; mustardë; uthull, salcat ( erëza ); erëza; akull   

31 Bujqësore, produktet e hortikulturës dhe pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara dhe të 

papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimët dhe lulet natyrore; kafshëve të gjalla; 

ushqimeve për kafshë; malt   

32 Birra; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije   
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35 Reklamat; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/361 

(220) 07/03/2016 

(300)  

(731) Violeta d.o.o 

Tomislavgrad, Kolo bb, Tomislavgrad, BA 

(526)  

(591) Vjollcë dhe e bardhë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 

Rr.  
 

(540)  Violeta 

(546) 

 

 

 

(511) 3 Pastrim (produkte për pastrim), detergjent, faculeta të impregnuara me preparate 

për largimin e grimit, zbutës, produkte për pastrim rrobash  

5 Withdrawn Për ciklin menstrual (peceta higjienike për menstruacione) pelena higjienik 

për mujore- të përmujshme  

16 Withdrawn Letër, faculetë xhepi, faculeta letre nga letra për largimin e grimit, peceta 

tryeze, letër banjoje nga letra, peceta toaleti nga letra, peshqir, mbulesë tavoline (mbulesa të 

ngushta tavoline nga letra) 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/387 

(220) 14/03/2016 

(300) No/1321861  24/11/2015  NL 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

B.V.Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  VIVECHROM EXPRESS 

(546) 

 
 

 

(511) 2  Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër; llak; hollues për bojën; lëndë ngjyruese të 

gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak; preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit; preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-lyerje); 

bojëra për drurin  

 
 

(210) KS/M/ 2016/453 

(220) 01/04/2016 

(300) Z 2015 7 1146  01/10/2015  SI 

(731) PALOMA d.d.   

Sladki Vrh 1, 2214 SLADKI VRH, SI 

(540)   

(546) 
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(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

 

 

(511) 5 Preparate higjienike për qëllime mjekësore; emplastër, materiale për fashim; 

pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; peshqirë higjienikë; peceta higjienike; 

pentilinerë; peceta për urinim të pavullnetshëm; brekë higjienike; pelena; pelena prej letre; 

pelena për foshnja; pelena për urinim të pavullnetshëm; pelena për të rritur  

16 Letër; karton; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa tjera); shami 

letre; shami letre të njoma; shami letre tualeti; shami letre kozmetike; shami prej letre për 

heqjen e grimit; peshqirë letre; shami letre për fytyrë; peshqirë kozmetikë; letër tualeti; letër 

tualeti e lagësht; letër për higjienë personale; mbulesa prej letre të ulëses së tualetit; pelena 

foshnjash, prej letre dhe celuloze, për një përdorim; brekë foshnjash për një përdorim, prej 

letre dhe celuloze; grykashka prej letre; peceta tavoline prej letre; peceta të njoma prej letre; 

mbulesa tavoline prej letre; takëm tavoline prej letre; shtroja individuale për ngrënie prej 

letre; letër ambalazhi; kopertina librash prej letre; qese letre; qese dhuratash; qese dhuratash 

prej letre; kartonë dhuratash; kuti dhuratash prej kartoni; fjongo prej letre; shtresa sirtarësh 

prej letre, të parfumuara ose jo; cipë e hollë prej plastike për mbështjellje; ambalazh prej 

plastike me flluska për mbështjellje ose paketim; cipë e hollë prej plastike që ngjitet, e 

zgjerueshme, për paketim në paleta; materiale paketimi prej plastike për sandviçë; qese 

plastike sandviçësh; qese letre sandviçësh; shtroja gotash prej letre; shtroja tavoline prej 

letre; shtroja prej letre për gotat e birrës; artikuj prej kartoni; sete tavoline prej letre; 

paketime hermetike prej letre; thasë, zarfe dhe qese prej letre ose plastike për paketim; qese 

mbeturinash prej letre ose prej plastike; dekorime ahengjesh prej letre; filtra kafe prej letre; 

letër pergamene; kallëpe për pjekje prej letre; materiale për mjeshtri me letër; kartonë letre 

vezësh; mbulesa prej letre për vazot e luleve  

21 Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni 

 
 

(210) KS/M/ 2016/454 

(220) 01/04/2016 

(300) SI Z 2015 7 1145  01/10/2015  SI 

(731) PALOMA d.d.   

Sladki Vrh 1, 2214 SLADKI VRH, SI 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 5  Preparate higjienike për qëllime mjekësore; emplastër, materiale për fashim; 
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pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; peshqirë higjienikë; peceta higjienike; 

pentilinerë; peceta për urinim të pavullnetshëm; brekë higjienike; pelena; pelena prej letre; 

pelena për foshnja; pelena për urinim të pavullnetshëm; pelena për të rritur  

16  Letër; karton; materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa tjera); shami 

letre; shami letre të njoma; shami letre tualeti;  shami letre kozmetike; shami prej letre për 

heqjen e grimit; peshqirë letre; shami letre për fytyrë; peshqirë kozmetikë; letër tualeti; letër 

tualeti e lagësht; letër për higjienë personale; mbulesa prej letre të ulëses së tualetit; pelena 

foshnjash, prej letre dhe celuloze, për një përdorim; brekë foshnjash për një përdorim, prej 

letre dhe celuloze; grykashka prej letre; peceta tavoline prej letre; peceta të njoma prej letre; 

mbulesa tavoline prej letre; takëm tavoline prej letre; shtroja individuale për ngrënie prej 

letre; letër ambalazhi; kopertina librash prej letre; qese letre; qese dhuratash; qese dhuratash 

prej letre; kartonë dhuratash; kuti dhuratash prej kartoni; fjongo prej letre; shtresa sirtarësh 

prej letre, të parfumuara ose jo; cipë e hollë prej plastike për mbështjellje; ambalazh prej 

plastike me flluska për mbështjellje ose paketim; cipë e hollë prej plastike që ngjitet, e 

zgjerueshme, për paketim në paleta; materiale paketimi prej plastike për sandviçë; qese 

plastike sandviçësh; qese letre sandviçësh; shtroja gotash prej letre; shtroja tavoline prej 

letre; shtroja prej letre për gotat e birrës; artikuj prej kartoni; sete tavoline prej letre; 

paketime hermetike prej letre; thasë, zarfe dhe qese prej letre ose plastike për paketim; qese 

mbeturinash prej letre ose prej plastike; dekorime ahengjesh prej letre; filtra kafe prej letre; 

letër pergamene; kallëpe për pjekje prej letre; materiale për mjeshtri me letër; kartonë letre 

vezësh; mbulesa prej letre për vazot e luleve 

21  Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine; pjata prej letre; gota prej letre; bardhakë prej letre; 

tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre; pjata, gota dhe bardhakë prej plastike; tabaka prej 

plastike për qëllime amvisërie; shtroja (takëm tavoline); mbajtës për shami buke; mbajtës 

për peshqirë prej letre; mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të fiksuara); 

shpërndarës sapuni  

 
 

(210) KS/M/ 2016/644 

(220) 11/05/2016 

(300)  

(731) N.P.T."ADA PRODUCT" 

Dardania, PRIZREN, KS 

(526)  

(591) E kuqe. 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 
(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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/729 

(220) 30/05/2016 

(300)  

(731) Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319 Pinner Road, 

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  ACCOFIL 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; produkte farmaceutike për parandalimin dhe 

trajtimin e neutropenisë dhe për mobilizimin e qelizave pararëndëse periferike të gjakut që 

shiten në shiringa të para-mbushur  

 
 

(210) KS/M/ 2016/731 

(220) 30/05/2016 

(300)  

(731) N.P.T  “KAMPIONI”  

Rr. Ylfete Humolli 342/A, Podujevë, KS 

(526)  

(591)  

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele, mbathje sportive, papuqe, sandale  
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(210) KS/M/ 2016/732 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) FIDIFARM d.o.o. 

Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(526)  

(591)  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)  KONDROIN H RAPID 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike 

5  Balsame për qëllime mjekësore; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; 

lëndë dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike; shtesa 

ushqimore; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime 

mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime njerëzore; locione për qëllime 

farmaceutike; pomada për qëllime farmaceutike; dhjamra për qëllime farmaceutike; vaj për 

fërkim; preparate vitaminash  
 
 

(210) KS/M/ 2016/734 

(220) 31/05/2016 

(300) T201552714  16/12/2015  FI 

(731) Bayer Oy 

Pansiontie FI-47, 20210 Turku, FI 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  KYLEE 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, preparate hormonale 

10  Paisje medicinale  
 

 

(210) KS/M/ 2016/735 

(220) 31/05/2016 

(300) t201552713  16/12/2015  FI 

(731) Bayer Oy 

Pansiontie FI-47, 20210 Turku, FI 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  KYLIENA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, preparate hormonale  

10  Paisje medicinale  
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(210) KS/M/ 2016/736 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) IFN-Holding AG 

4050 Traun, AT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  INTERNORM 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare; 

stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të 

dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina 

prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali, 

përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për 

dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për 

dyer prej metali 

19  Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve); 

qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq 

për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer, 

jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali  

37  Ndërtimin e ndërtesave; instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit, 

dritareve dhe dyerve; mbylljen e ndërtesave; informacion për ndërtimin e ndërtesave; 

izolimin e ndërtimit  

 
 

(210) KS/M/ 2016/737 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) FERRARI S.P.A. 

Via Emilia Est, 1163 MODENA, IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; lloj 

pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe 

ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 
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automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh 

 9  Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 
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i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

kostum mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; 

aparate dhe pajisje të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me 

përmbajtje të garave të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me 

përmbajtje të garimeve të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me 

përmbajtje të performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e 

automobilave, mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën 

e automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 
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automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 
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të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit 

 12  Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 
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zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji 

14  Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të çmuara; 

ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli të 

çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 
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çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike 

16  Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 
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ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër 

optike; stilolapsa ballpoint; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa 

ballpoint të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; 

stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të 

inkorporuar në fibër optike; lapsa duke inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar 

në fibër optike; pastelet [shkumësa me ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për 

laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për 

marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë [shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; 

këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës 

për albume; ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për 

shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës 

[rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e artistëve; lapsat e artistëve; baltë për 

modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për qëllime dentare; brushat për vizatim; 

brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare 

për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; makina shkrimi, elektrike ose jo-

elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të vogla; hartat gjeografike; globe 

tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] 

prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra 

dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; 

flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara magnetikisht dhe kartelat 

identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme 

[dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës 

me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt 

e letrës të inkorporuar në fibër optike; bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; 

etiketa për qese të golfit prej letre ose prej kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat 

dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende 

puro; qese mbeturinash të plastikës; mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme 

të kapakut të tualetit prej letre; mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i 

kuq; përparëse gjoksi prej letre; varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç 

magnetike; kontejnerë paketimi industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej 

kartoni; letër, karton; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; 

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

makinat e shkrimit dhe rekuizita zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi 

[përveç aparateve]; materiale plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; 

llojet e printerave; blloqet tipografike 

18  Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 
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për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh 

25  Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 
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jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; 

këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme 

për dëborë; thembra për këpucë; suprina për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; 

thembra të brendshme; këllëf për këpucë; këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; 

këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; 

çizme për sport; çizme shiu; çizme për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; 

shoshone; nallane; sandale për dush; pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce 

për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo 

me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa 

[veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; 

kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për qafë doreza për ski; manshone [veshje]; 

dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar 

për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele 

[veshje koke] duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në 

fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të 

tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; majat e kapelës; ballike [veshje koke]; 

beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; beretat e inkorporuara në fibër optike; 

kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; veshje, këpucë, kapelë 

 28  Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 
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makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 
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golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 
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mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve 

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet 

elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike 

dhe instrumentet për përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur 

në mënyrë specifike që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, 

kondicionerët e ajrit për automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për 

automjete, fenerët për automjete, pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër 

verbimit për automjete, aparatet e shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen 

e dritareve të automjeteve, instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, 

dritat, llampat dhe aparatet e ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër 

të kondicionuar për automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje 

për to, makinat për bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, 

karrocë fëmijësh dhe pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, 

shenjat, kuti, kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të 

çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli 

të çmuara, kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe 

kronometrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i 

shënjave të reja zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra 

dhe kartoni, albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të 

shtypura, pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, 
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materialet e shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa 

dhe artikuj shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, 

artikuj për libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, 

artikuj për përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i 

printerave, blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të 

shkurtë për kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe 

mbajtësit për ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e 

kreditit, stilolapsat, lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter 

dhe telefonat mobil; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i 

çantave, çanta dore, çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa 

pajisje, bllok për shënim, lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe 

imitime të lëkurës, lëkurë kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë 

për dielli, çadra, bastunet, kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, 

mobilje, pasqyra, korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte 

përkujtimore, ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, e freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e 

objekteve të bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, 

faqore izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të 

gotave për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim 

personal dhe për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, 

sirtare për monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, 

pëlhurave të gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të 

papërpunuara fibroze të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino 

vaske, lino tavolinë, flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të 

tekstilit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, 

këpucë, kapelë, aksesorë për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, 

dantellë, butonat, grepat, sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë 

për veshje; shërbimet e shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

makinave model në shkallë dhe automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, 

artikuj gjimnastikor dhe sportivë, pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte 

ushqimore, pije, artikuj të duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një 

franshizor, që është transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në 

zhvillimin dhe menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, 

restoranteve, bareve, kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; 

ndihmë në menaxhimin e pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe 

organizim biznesi në lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe 

fillimin e aktiviteteve në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për 

dërgesën, promovimin, shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për 
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dritare të dyqanit; hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë 

në linjë të informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e 

shitësit të makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë 

komerciale për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të 

informacionit të direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; 

shërbimet e informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e 

blerjes së guidës në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë 

mobile; menaxhim të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e 

biznesit dhe konsulencë; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e 

biznesit; dhënien e shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorët [këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime 

reklamimi; modelimi për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; 

kërkimi i sponsorizimit; përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve 

publicitare; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

ndihmë në menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

[blerjen e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e 

personelit; promovimin e shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet 

promovuese; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të 

produktit dhe shfaqjes së produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; 

hapësira për reklamim dhe koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet 

e asistencës; shërbimet komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet 

e drejtuesit të ankandit; shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe 

shërbime këshilluese; dhënia me qira e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit 

dhe informacionit të biznesit; mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë 

në menaxhimin e tregut të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë 

e informacionit komercial; studimet e marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; 

hulumtimi i biznesit; sondazhet e tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash 

me kompjuterë; reklamat e mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve 

të telefonisë celulare dhe nëpërmjet postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave 

të blerjes; agjensitë e reklamave; reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me 

postë direkte; shpërndarja e materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në 

linjë në rrjetin kompjuterik; reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; 

publicitet i materialit me qera; reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së 

reklamave në media të komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e 

hapësirës reklamuese; promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe 

organizimin e konkurseve promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin 

kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve, duke vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në 

linjë elektronike të arritshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të 

shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te 
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internetit në linë; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

  
 
 

(210) KS/M/ 2016/738 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) FERRARI S.P.A. 

Via Emilia Est, 1163 MODENA , IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; lloj 

pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe 

ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

40 

 

 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh 

9  Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 
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këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;,kostum mbrojtës 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; aparate dhe pajisje 

të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me përmbajtje të garave 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me përmbajtje të garimeve 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të performancës 

së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e automobilave, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën e 

automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 
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magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit 

12  Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 
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xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji  

14  Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të çmuara; 
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ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli të 

çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike 

16  Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 
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prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 

lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 
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letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 

magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende puro; qese mbeturinash të plastikës; 

mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme të kapakut të tualetit prej letre; 

mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i kuq; përparëse gjoksi prej letre; 

varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç magnetike; kontejnerë paketimi 

industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej kartoni; letër, karton; materiali i 

shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita 

zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale 

plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; llojet e printerave; blloqet 

tipografike 

18  Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh 

25  Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 
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kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh 

28  Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 
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pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 
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dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve 

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 
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locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 
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blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë për veshje; shërbimet e 

shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave model në shkallë dhe 

automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportivë, 

pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte ushqimore, pije, artikuj të 

duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një franshizor, që është 

transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, restoranteve, bareve, 

kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; ndihmë në menaxhimin e 

pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe organizim biznesi në 

lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe fillimin e aktiviteteve 

në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për dërgesën, promovimin, 

shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me anë të shërbimeve të 

telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; veshje për dritare të dyqanit; 

hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë në linjë të 

informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e shitësit të 

makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë komerciale 

për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 
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vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të informacionit të 

direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; shërbimet e 

informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e blerjes së guidës 

në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; menaxhim 

të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e biznesit dhe konsulencë; 

menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e biznesit; dhënien e 

shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime reklamimi; modelimi 

për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; kërkimi i sponsorizimit; 

përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve publicitare; administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; ndihmë në menaxhimin 

komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e personelit; promovimin e 

shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet promovuese; shërbimet e 

marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të produktit dhe shfaqjes së 

produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; hapësira për reklamim dhe 

koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovuese; 

reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet e asistencës; shërbimet 

komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet e drejtuesit të ankandit; 

shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; kontabilitet, llogarimbajtje 

dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; menaxhimin e burimeve njerëzore 

dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese; dhënia me qira 

e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit dhe informacionit të biznesit; mbledhja 

dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë në menaxhimin e tregut të shitjes me 

pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë e informacionit komercial; studimet e 

marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; hulumtimi i biznesit; sondazhet e 

tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash me kompjuterë; reklamat e mallrave 

dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të telefonisë celulare dhe nëpërmjet 

postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave të blerjes; agjensitë e reklamave; 

reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me postë direkte; shpërndarja e 

materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në linjë në rrjetin kompjuterik; 

reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; publicitet i materialit me qera; 

reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së reklamave në media të 

komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e hapësirës reklamuese; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe organizimin e konkurseve 

promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e mallrave dhe shërbimeve, duke 

vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në linjë elektronike të arritshme 

nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; 

promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te internetit në linë; reklamim; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 
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(300)  

(731) FERRARI S.P.A. 

Via Emilia Est, 1163 MODENA , IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

 

 

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; lloj 

pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe 

ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 

thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 
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thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh 

9  Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 

kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 
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kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kostum mbrojtës 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; aparate dhe pajisje 

të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me përmbajtje të garave 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me përmbajtje të garimeve 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të performancës 

së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e automobilave, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën e 

automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 
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agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 

digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit 

12  Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 
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për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 

motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji  

14  Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të çmuara; 

ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli të 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

58 

 

 

çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 

sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike 

16  Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 
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libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër optike; stilolapsa ballpoint; 

stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në 

fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa 

rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke inkorporuar pajisje të tingullit; 

stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të inkorporuar në fibër optike; lapsa duke 

inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar në fibër optike; pastelet [shkumësa me 

ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet [shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar 

në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për 

lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë 

[shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; 

mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës për albume; ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa 

ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës [rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e 

artistëve; lapsat e artistëve; baltë për modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për 

qëllime dentare; brushat për vizatim; brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; 

sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; 

makina shkrimi, elektrike ose jo-elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të 

vogla; hartat gjeografike; globe tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për 

pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej 

kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të 

letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara 
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magnetikisht dhe kartelat identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; 

dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme [dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për 

mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e 

letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt e letrës të inkorporuar në fibër optike; 

bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; etiketa për qese të golfit prej letre ose prej 

kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e 

papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende puro; qese mbeturinash të plastikës; 

mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme të kapakut të tualetit prej letre; 

mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i kuq; përparëse gjoksi prej letre; 

varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç magnetike; kontejnerë paketimi 

industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej kartoni; letër, karton; materiali i 

shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe rekuizita 

zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi [përveç aparateve]; materiale 

plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; llojet e printerave; blloqet 

tipografike  

18  Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 

udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh  

25  Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 
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[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 

jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 

grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; 

këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme 

për dëborë; thembra për këpucë; suprina për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; 

thembra të brendshme; këllëf për këpucë; këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; 

këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; 

çizme për sport; çizme shiu; çizme për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; 

shoshone; nallane; sandale për dush; pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce 

për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo 

me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa 

[veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; 

kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për qafë doreza për ski; manshone [veshje]; 

dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar 

për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele 

[veshje koke] duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në 

fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të 
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tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; majat e kapelës; ballike [veshje koke]; 

beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; beretat e inkorporuara në fibër optike; 

kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; veshje, këpucë, kapelë 

28  Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 

shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 
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tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 

mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 
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ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve 

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 

pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 
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që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 

blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 
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flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë 

ër veshje; shërbimet e shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të makinave 

model në shkallë dhe automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, artikuj 

gjimnastikor dhe sportivë, pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte 

ushqimore, pije, artikuj të duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një 

franshizor, që është transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në 

zhvillimin dhe menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, 

restoranteve, bareve, kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; 

ndihmë në menaxhimin e pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe 

organizim biznesi në lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe 

fillimin e aktiviteteve në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për 

dërgesën, promovimin, shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

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

dritare të dyqanit; hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë 

në linjë të informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e 

shitësit të makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë 

komerciale për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të 

informacionit të direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; 

shërbimet e informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e 

blerjes së guidës në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë 

mobile; menaxhim të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e 

biznesit dhe konsulencë; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e 

biznesit; dhënien e shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorët [këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime 

reklamimi; modelimi për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; 

kërkimi i sponsorizimit; përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve 

publicitare; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

ndihmë në menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

[blerjen e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e 

personelit; promovimin e shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet 

promovuese; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të 

produktit dhe shfaqjes së produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; 

hapësira për reklamim dhe koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet 

e asistencës; shërbimet komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet 

e drejtuesit të ankandit; shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe 
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shërbime këshilluese; dhënia me qira e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit 

dhe informacionit të biznesit; mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë 

në menaxhimin e tregut të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë 

e informacionit komercial; studimet e marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; 

hulumtimi i biznesit; sondazhet e tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash 

me kompjuterë; reklamat e mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve 

të telefonisë celulare dhe nëpërmjet postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave 

të blerjes; agjensitë e reklamave; reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me 

postë direkte; shpërndarja e materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në 

linjë në rrjetin kompjuterik; reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; 

publicitet i materialit me qera; reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së 

reklamave në media të komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e 

hapësirës reklamuese; promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe 

organizimin e konkurseve promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin 

kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve, duke vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në 

linjë elektronike të arritshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të 

shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te 

internetit në linë; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

  
 

(210) KS/M/ 2016/740 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) FERRARI S.P.A. 

Via Emilia Est, 1163 MODENA, IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 

(540)  Ferrari 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe aromatizim; dyll për automobil; lustër për automobil; lloj 

pëlhurash të impregnuara me detergjent për pastrim; preparate për pastrimin, mbrojtjen dhe 

ruajtjen e sipërfaqeve të automjeteve; preparate të gjitha me qëllim pastrimin; vajra për 

qëllime pastrimi; preparate për larigimin e ndryshkut; lëngje për pastrimin e xhamit të 

përparëm; preparate pastruese të karburatorit dhe valvulës së ajrit; preparate pastruese të 

qilimit; preparate pastruese për goma dhe rrota të automjeteve; preparate pastruese për 

automobila; mënjanuesit e yndyrës përveç për përdorim në procesin e prodhimit; 

detergjente për automobila; preparate për lustrim; dyll lustrues; preparate pastruese për 

lëkurë; krema për lëkurë; krema për këpucë dhe çizme; lustrues këpucësh dhe çizmesh; dyll 

këpucësh; sapune për dush në formë të lëngshme, të ngurtë ose xheli; sapun rroje; qumësht 

pastrues për qëllime tualeti; locione pastruese të lëkurës; shampot; sapun; krema pastruese 

të lëkurës; detergjente përveç për përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; parfume; locione pas-rrojës; krema pas-rrojës; vajra esenciale për përdorim 

personal; lule të thara dhe erëza [aromat]; temjan; ujë parfumi; baza për parfume lulesh; 

ekstrakte të luleve [parfume]; Ujë Kolonje; ujë tualeti; ujë aromatik; antiperspirantë [artikuj 

për tualetin]; preparate aromaterapi; aromë e thatë për parfumim të ndërresave; aromë e 
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thatë parfumuese; preparate aromatizuese të ajrit; aromat; deodorante për kafshët shtëpiake; 

artikuj për tualetin; krema kozmetike; preparate për grim; preparate për pastrim të trupit 

dhe kujdesit të bukurisë; makiazh; preparate për banjë; deodorante dhe antiperspirante për 

përdorim personal; preparate dhe substanca depiluese; preparate për rroje; vajra esenciale 

dhe ekstrakte aromatike; aromat për qëllime shtëpiake; artikuj kozmetik; pajime kozmetike; 

krema për fytyrë; krema anti-plakje; krema për trup; preparate kozmetike për banjë; kripëra 

për banjë, jo për qëllime mjekësore; xhele për banjë dhe dush; flluskë për banjë; vajra për 

banjë; perla për banjë; balsame përveç për qëllime mjekësore; pastrues fytyre; maska për 

bukuri; ngjyruesit për qëllime tualeti; preparate për heqjen e ngjyrës; lapsa për kozmetike; 

lapsa për vetulla; bojë e kuqe; buzëkuqët; këllëfe për buzëkuq; shkëlqyes buzësh; bojë për 

vetulla; pudër për grim; pudër për fytyrë; preparate për heqjen e makiazhit; fondacion 

grimi; kozmetikë për vetulla; rimel; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike 

për qëllime hollimi; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; transfertat dekorative për 

qëllime kozmetike; qerpikë falso; thonjë falso; llak për flokë; preparate për valëvitje të 

flokëve; xhel për flokë dhe mus për flokë; locione për flokë; kondicionerë për flokë; 

hidratues për flokë; shkumë për stilzim të flokëve; locione për qëllime kozmetike; locione 

trupi; vajra për qëllime kozmetike; vajra për qëllime tualeti; preparate për kujdes të thonjve; 

lustrues thonjsh; heqës i lustrës së thonjve; arti i afisheve të thonjve; dekalkomania për 

thonj; pomada për qëllime kozmetike; guri shtuf; preparate për diell; preparate për rrezitje 

në diell [kozmetike]; xhel për masazh përveç për qëllime mjekësore; pluhur talk, për 

përdorim tualeti; shami letre të impregnuara me locione kozmetike; sprej për freskim të 

frymëmarrjes; xhele për përdorim në kozmetike; balsame për rroje; krem për rroje; ngjitës 

për qëllime kozmetike; kozmetike për lojë të fëmijëve; kozmetike për kafshë; mbushje 

pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; preparate për 

higjienë orale; pasta dhëmbësh; larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; xhel zbardhues për 

dhëmbë; lustrues protezash; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune; parfume, vajra 

esenciale, kozmetike, locione për flokë; pasta dhëmbësh 

9  Syze; syze dielli; syze të sigurisë për sport; syze për not; këllëfe për syze dhe syze dielli; 

lente për syze dhe syze dielli; korniza për syze dhe syze dielli; zinxhirë për syze dhe syze 

dielli; tejza për syze dhe syze dielli; syze pa bishta; këllëfe për syze pa bishta; zinxhirë për 

syze pa bishta; tejza për syze pa bishta; mbajtëse për syze pa bishta; lente të kontaktit; lente 

korrigjuese [optike]; syze zmadhuese [optike]; këllëfe për lente të kontaktit; syze 3D; dylbi; 

këllëfe për dylbi; mikroskopë; teleskopë; syze anti-shkëlqim verbues; aparate dhe 

instrumente optike; softuere regjistruese për video lojërat që mbahen me dorë me ekran 

kristal likuid; softuer i lojës elektronike për pajisje elektronike që mbahen me dorë; softuer 

i lojës elektronike për telefonat celularë; softuer i lojës elektronike për pajisjet me valë; 

softuer i lojës kompjuterike; softuere regjistruese për lojëra elektronike; programe të lojës 

kompjuterike [softuer]; kuti për lojëra për përdorim me aparate për lojëra elektronike; kuti 

për lojëra kompjuterike; kuti për video lojë; disqe për lojëra elektronike; disqe për video 

lojë; disqe për lojë kompjuterike; kaseta për lojë kompjuterike; kaseta për video lojë; leva 

për kompjuterë, të tjera përveçse për video lojëra; kartat e kujtesës për makinat e video 

lojës; maus për makinat e video lojës; simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve; simulatorë trajnimi për sporte; timon drejtues për PC; dëgjuese për video 

lojëra; kufje brenda veshit për lojëra elektronike që mbahen në dorë; rimbushës i dorëzave 

për lojëra; kopmjuterë personalë; kompjuterë laptop; kompjuterë tablet; programe per 
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kompjuter; regjistrues; çanta mbajtëse të përshtatura për kompjuter; mbajtës për laptopë; 

këllëf për mbrojtje laptopësh; çantë e përshtatur për laptop; këllëfa mbrojtës për kompjuterë 

tablet; mbuluesë mbrojtës për kompjuterë tablet; këllëfa për laptop, tastierë për kompjuterë, 

telefona, telefon portativ, telefona celularë, çanta dhe këllëfa me forma të pershtatura për 

telefona mobil; shirita për telefona celularë; telefona të mençur; mbulues për telefona të 

mençur; mbajtës për telefona të mençur; këllëfe mbrojtëse për telefona të mençur; 

rimbushës i baterive të telefonave celularë në makina; lexues librash elektronik; këllëfe 

mbrojtëse për lexues librash elektronik, jastëk për maus; maus [periferi e kompjuterit]; 

programe për kompjuter [programe të shkarkuara]; programe mbrojtëse për kompjuter; 

programe aplikative për kompjuter, te shkarkuara; programe të mbrojtjes së ekranit për 

kompjuter; këllëfa me forma të pershtatshme për përmbajtjen e kompjuterit;  këllëfa për 

mbajtjen e kompjuterit; pajisje elektronike mbajtëse për laptop; çanta dhe këllëfa me forma 

të përshtatshme për të mbajtur bateritë e kompjuterëve notebook; memorje te 

kompjutereve; monitorë [harduer i kompjuterit]; printerë për kompjuter; skanerë [pajisje 

për procesimin e të dhënave]; LAN [local area network – rrjet në fushë lokale]; kartelë 

kompjuteri për lidhjen e kompjuterëve mbajtës në rrjetin kompjuterik; hardisqe për 

kompjuter; telefona pa kabllo; mbështjellës për telefona mobil; mbajtës për telefona mobil; 

këllëfa mbrojtës për asistent digjital personal; pushues dore në përdorimin e kompjuterit; 

kapelë mbrojtëse; kapelë mbrojtëse për sport; kostume për mbrojtjen nga zjarri në 

automobil për qellime sigurie; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimeve dhe 

zjarrit; kapela mbrojtëse për femijë; kapela kalërimi; mbrojtës fytyre për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit dhe zjarrit; dorza per mbrojtje nga aksidentet; balaklava (mbrotje e 

kokes dhe qafes) kunder aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kepuce per mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimit, dhe zjarrit; çizme mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; xhaketë mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; jelek mbrojtës kundër aksidenteve, rrezatimit dhe 

zjarrit; pantallona mbrojtëse kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; kostum mbrojtës 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; veshje per mbrojtje nga zjarri; aparate dhe pajisje 

të shpëtimit të jetës; para inçizimi i filmave (motion picture); CD me përmbajtje të garave 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; DVD me përmbajtje të garimeve 

të veturave dhe historisë së prodhuesëve të automobilave; CD me përmbajtje të 

performancës së lartë të veturave dhe automobilave; DVD me përmbajtje të performancës 

së lartë të veturave dhe automobilave; CD dhe DVD  mbi temën e automobilave, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e tyre, garave të automobilave dhe konkurrencën e 

automobilave; historia e aplikuesit dhe pjesëmarrësit në gara të automobilave dhe 

konkurrimit dhe tema mbi jetesën, kulturën, modën, dizajnin, lajmeve për motorra dhe 

automobila, sporte, argëtim, kurseve per ngajsen e sigurtë të veturës, kurse ushtrimi, parqe 

dëfrimi dhe parqe lojërash; muzikë të shkarkuar; fotografi të shkarkuara; video të 

shkarkuara; publikime elektronike, të shkarkuara; grafika dhe ringtone të shkarkuara për 

telefona celularë; DVD-të; këllëfa dhe mbajtëse per CD dhe DVD; MP3 plejer; këllëfa 

mbrojtës për MP3 plejer; CD plejer; DVD player; inçizues DVD; këllëfa të përshtatshëm 

për DVD plejer; kufje; kufje (ear buds); kufje brenda veshit; CD [audio-video]; këllëfa 

mbajtës për mbrojtjen e muzikë plejer-it që mbahen me vete kudo; audio plejer digjital; 

radio; radio dore marrëse dhënëse; mikrofona; dëgjuese; këllëfa për dëgjuese; zmadhues 

zëri; media plejer të mbajtshme; aparate të riprodhimit të zërit; sisteme stereo hi-fi me 

përmbajtje të stereos; CD plejer, zmadhues zëri, zmadhues audio, ekran me paraqitje me 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

70 

 

 

kristale të lëngshme dhe dëgjuese; teatër shtëpiak në përbërje me zmadhueset (e zërit); 

suboferë kubike; ngarkues DVD dhe audio-video resiverë për teatër shtëpiak; video ekran; 

ekran me paraqitje të kristaleve të lëngshme; ekran projektues; ekrane; aparat projektues; 

pajisje për përdorimin e celularit pa dorë; aparate navigacioni për makina [kompjuterë 

brenda makinës]; matës shpejtësie për vetura; mbyllës elektrik për vetura; çelësa elektronik 

për vetura; njësi kontrolli për mbyllje qendrore të makinave; akumulatorë për makina, 

bateri elektrike për makina; regjistrues i kilometrave për makina; deaktivizues i airbag për 

automobila; aparate lajmërimi kundër vjedhjeve; aparate monitoruese, elektrike; aparate 

rregulluese, elektrike; aparate për fikjen e zjarrit; antena të veturave; alarme me zë akustik; 

kamera fotografike; kamera për një përdorim; kamera digjitale; kamera kinematografike; 

matës kohe [pajisje për regjistrimin e kohës]; kronograf [aparat i regjistrimit te kohës]; arka 

për kalkulator xhepi; peshore; kohëmatës elektronik; barometra; pajisje matëse; elektrike; 

kompase direkcioanle; kalkulator  xhepi; kompase [instrumente matëse]; bilance precize; 

peshore për fëmijë; kohëmatës ushqimorë; kohëmatës kuzhine; termometra, jo për qëllime 

mjekësore; tregues të temperaturës; aparate për rregullimin e ngrohjes; instrumente për 

matjen e gjatësisë së fëmijëve; higrometra; altimetra; instrumente matëse; rregullatorët 

[mjetet matëse]; mjete dhe aparate të peshave; karta magnetike të koduara; kredit kartela 

magnetike të koduara; kartela kyçëse të koduara; kartela hyrëse të koduara ose magnetike; 

agjenda elektronike; magnete; magnete dekorative; litar i shkurtër i përshtatur posaçërisht 

për telefona celularë; MP3 plejera; kamera; video kamera; thjerrëza; syze dielli; kartela 

magnetike të koduara; karikatura të animuara; fletushka komike të shkarkuara; videokaseta 

dhe videodisqe të inçizuara me animacione; videokaseta të para inçizuara me përmbajtje 

karikaturike; etiketa elektronike për gjëra te nevojshme; holograme; mbushës për bateri; 

kartela kyçëse magnetike të koduara; organizatorë elektronikë personal; ditarë elektronikë; 

inçizues digjital të zërit;  përkthyes xhepi elektronikë; tabela për shkrime elektronike; 

maska për zhytësit; dorëza për zhytësit; kostume për zhytje; tapë noti për qëllime sigurie; 

tapë veshi për zhytësit; mbajtëse të tapës së veshit; çorape; ngrohje elektrike; vëzhgues për 

fëmijë; video vëzhgues për fëmijë; lapsa elektronikë [paraqitje e njësive vizuale]; 

televizorë; antena;  njoftues elektronikë; këllëf kujdesi për njoftuesit e radios; orë të 

mençura, pajisje digjitale elektronike që mund të vishet për të ndjerë, regjistruar, ruajtur, 

dërguar dhe pranuar tekstin, të dhënat, audio, imazhin dhe video fajlet nëpër rrjetet e 

komunikimit, duke përfshirë edhe pajisjet që komunikojnë me telefona të mençur, 

kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, asistentë personal digjital, aparate për 

regjistrimin e tingullit dhe për riprodhimin e tingullit, dhe internet faqet; softuer 

kompjuterik dhe aparat elektronik në lidhje me atë mësipër, përkatësisht për monitorimin, 

përpunimin, shfaqjen, ruajtjen dhe transmetimin e të dhënave në lidhje me aktivitetin fizik 

të përdoruesit, pajtueshmëri me programet për shëndetin dhe fitnesin, të dhëna për 

gjeolokacion, drejtim, distancë, lartësi, shpejtësi, hapa të marra, nivel të aktivitetit, kalorive 

të djegura, informacion të lundrimit, informacion të motit dhe të dhëna biometrike; dhe 

softuer kompjuterik për qasjen dhe kërkimin në bazën e të dhënave në lidhje me ndonjë nga 

ato mësipër; aparate dhe instrumente shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, të matjes, të sinjalizimit, të kontrollit (mbikqyrjes), të 

shpëtimit të jetës dhe të mësimit; aparate dhe instrumente për përçuarjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;  aparate për 

inçizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqe regjistruese; kompakt disqe; DVD-të dhe mediat tjera regjistruese 
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digjitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; regjistra të arkave, 

makina kalkuluese, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer për kompjuter; 

aparate për fikjen e zjarrit. 

12  Automobila; makina; makina për gara; makina sportive; pjesë strukturore të makinave, 

makina për gara, makina sportive, automjete tokësore, automjete ujore; pjesë këmbimi dhe 

pajisje për makina, makina për gara, makina sportive, automjete, automjete tokësore; 

kofano për motorët e automjeteve; motorë për automjete tokësore; motorë, elektrike, për 

automjete tokësore; automjetet elektrike; kuti shpejtësie për automjetet tokësore; bandazhet 

për rrota të automjeteve; mbulesa për ulëse për automjete; mbulesa për automjete [të 

formësuara]; mbulesa për timon të automjeteve; tapiceri për automjete; tenda-dielli të 

përshtatura për automobila; transportuesit e skive për makina; ulëse të sigurisë për fëmijët, 

për automjete; ulëse të automjeteve; mbështetëse koke për ulëse të automjeteve; rripa të 

sigurisë për ulëse të automjeteve; timona për automjete; makina me motor; kamionë; 

kamionë me vagonë; furgonë [automjete]; automjete për të gjitha terrenet apo ATV 

[motoçikleta kuadrat]; karroca lëvizëse; autobusë; trupa për automjete; shasi për automjete; 

kofano për automjetet; parakolpe për automjetev; motorë për automjete tokësore; motorë 

për ngarje për automjete tokësore; baltëprirës; pasqyra e pasme; dritare për automjete; 

xhami i përparmë; frena për automjete; kapak për benzinë të automjeteve [gazi] tanke; bori 

për automjete; karter për komponentët e automjeteve të tokës, përveç për motorët; 

transmisione, për automjete tokësore; rrota të automobilave; rrota të automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomave të automobilave; tuba të brendshëm për gomat pneumatike 

[goma]; ulëse garash për automobila; panele në kulm të automobilave; kulma për automjete 

tokësore; ballike kundër diellit [pjesë të automobilave]; taketuke [pjesë të automobilave]; 

mbajtës qelqi [pjesë të automobilave]; sirtare me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; 

hapëse me panel drejtimi [pjesë të automobilave]; kuti kroskoti [pjesë të automobilave]; 

kuti fikse [pjesë të automobilave]; mbulesa për kupe bagazhi [pjesë të automobilave]; 

dhëmbëzor i lirë për automjete tokësore; ulëse anësore për ulëse të automjeteve; fshirëse 

xhamash; çakmak për automobila; arna gome ngjitës për riparimin e tubave të brendshëm; 

copa për riparimin e tubave të brendshëm; transportuesit e bagazhit për automjete; sinjalet 

drejtuese për automjete; jastekë për ulëse automobili; automjete të largëta të kontrolluara 

tjera përveç lodrave; biçikleta, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; biçikleta 

me tri rrota, pjesë dhe pajisje të tyre të përfshira në klasën 12; çikleta, pjesë dhe pajisje të 

tyre të përfshira në klasën 12; goma pneumatike [goma]; zorrë për gomat pneumatike 

[goma]; biçikleta me motor; biçikleta për gara; çikleta; motoçikleta; motoçikleta të vogla; 

skutera [automjete]; skutera me shtytje [automjete]; skutera me shtytje jo të motorizuar; 

skutera jo të motorizuar [automjete]; zinxhirë për biçikleta, çikleta; manivela për çikleta; 

zile për biçikleta; zile për çikleta; frena për biçikleta, çikleta; gllavina për çikleta; treguesit 

e drejtimit për biçikleta, çikleta; veshje mbrojtëse për biçikleta, çikleta; tuba të brendshëm 

për biçikleta, çikleta; ingranazhet për çikleta; baltëprirës për çikleta; sistemet e 

paralajmërimit të dëgjueshme për çikleta; pompa për biçikleta, çikleta; korniza për 

biçikleta, çikleta; timone për biçikleta, çikleta; motorë për çikleta; shporta të përshtatura për 

çikleta; banadazhe për biçikleta; banadazhe për çikleta; tela për biçikleta, çikleta; pedale 

për biçikleta; pedale për çikleta; shala për biçikleta, çikleta apo motoçikleta; mbështetëse 

për biçikletë; mbështetëse për çikletë; goma për biçikleta, çikleta; goma pa trung [goma] 

për biçikleta, çikleta; rrota për biçikleta, çikleta; rimorkio për biçikletë; torba të përshtatura 

për biçikleta; torba të përshtatura për motoçikleta; mbulesa shale për biçikleta ose 
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motoçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; shporta të përshtatura për çikleta; bartës 

bagazhi për biçikleta; mbeshtjellës për zinxhirë të biçikletës; mbajtëse biçiklete për 

automjete; mbulesa për pajisje të biçikletës; karroca për bebe; karrocë fëmijësh; mbulesë 

për karrocë të bebeve; mbulesa për karrocë fëmijësh; karroca golfi; rimorkio [automjete]; 

karroca [karroca për bebe]; kofano për karroca të bebeve; karrocë femijësh me shtyrje; 

mbulesa për karrocë femijësh me shtyrje; kofano për karrocë femijësh me shtyrje; çadra që 

vendoset për karrocë bebesh; këmbaleca për pazar [karroca]; jastektë e ajrit [pajisjet e 

sigurisë për automobila]; pajisje anti-vjedhje për automjete; parzmore e sigurisë për ulëset e 

automjeteve; pajisjet kundër rrëshqitjes për gomat e automjeteve; ulese të sigurisë për 

kafshë për përdorim në automjete; kufizimet e fëmijëve për ulëse të automjeteve; saja me 

gjuajtje; saja [automjete]; makina anësore; karvanët; automjetet e ujit; varka; anijet; jahte; 

transportuesit personale me dy-rrota; saja me motor; avion; parashuta; drejtues ingranazhe 

për anijet; veshje shkëputëse për anije; vida [helika] për anije; lëshuesit; timone; trungje 

[korniza] për anije; tra horizontal për anije; vida [helika] për anije; lopata për lundra; vida-

helika; parafango për anije; direku për barka; automjetet; mjetet për bartje nga toka, ajri apo 

uji 

14  Metale të çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të punuara; lidhjet e metaleve të çmuara; 

ari; paladiumi; gurë gjysmë të çmuar; perla të çmuara dhe gjysëm të çmuara; stoli të 

çmuara kostum; xhingla [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjerdane [stoli dhe imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; 

zinxhirë [stoli dhe imitime të stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe 

imitime të stolive]; vathë; karfica zbukuruese; karfica për kravatë; kapëse për kravatë; 

medalje përkujtimore; mansheta; gurë të çmuar; gurë të çmuar; xhadë; stoli; imitacionet e 

stolive; hijeshitë [stoli dhe imitime të stolive]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe imitime të 

stolive]; byzylykë për kyçin e këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë për kyçin e 

këmbës [stoli dhe imitime të stolive]; unaza shpuese të trupit [stoli dhe imitime të stolive]; 

karficë zbukurimi [stoli dhe imitime të stolive]; mbërthyes kravate [stoli dhe imitime të 

stolive]; varëse [stoli dhe imitime të stolive]; tiarë [stoli dhe imitime të stolive]; medalione 

[stoli dhe imitime të stolive]; amulete [stoli dhe imitime të stolive]; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion]; etiketa për çelësa prej plastike; litar i shkurtër [korda për çelësa]; zbukurime 

për telefona celularë; mbajtëse çelësash të zbukuruara të metaleve të çmuara; unazat 

kryesore [xhingla ose fobs] duke inkorporuar pajisje të tingullit; unaza për çelës [xhingla 

ose medalion] duke inkorporuar fibra optikë; unaza për çelës [xhingla ose medalion] duke 

inkorporuar karakter karikaturë; unaza për çelësa; zinxhirë për çelësa [stoli dhe imitime të 

stolive]; shenjë prej metali të çmuar; shënjat e metaleve të çmuara; këllëfe stoli [kasketa 

apo kuti]; kapëset për stoli; ornamente [stoli dhe imitime të stolive]; kuti prej metali të 

çmuar; trofe prej metali të çmuar; trofe të veshura me aliazhet e metaleve të çmuara; veprat 

e artit prej metali të çmuar; monedha përkujtimore; litarë të shkurtër prej metali të çmuar 

ose të veshura me to për mbartjen e artikujve të tillë si çelësat, kartat, kartat e identitetit, 

shënjat dhe shënjat plastike; këllëfe për xhevahir; ornamentet e këpucëve prej metali të 

çmuar [stoli dhe imitime të stolive]; ornamentet e kapeleve prej metali të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; kuti përkujtimore e metalit të çmuar; kuti dekorative e bërë nga metalet 

e çmuara; statujat nga metalet e çmuara; figurinat [statuja] prej metali të çmuar; statuja prej 

metali të çmuar; bustet nga metalet e çmuara; lingotat e metaleve të çmuara [stoli]; sahat; 

orë; orë me alarm; orë të automobilave; kutitë; këllëfe për sahata dhe orë; këllëfe për orë- 

dhe sahatbërës; kronometera; sahata dore; këllëfe për sahata [prezantimit]; zinxhirë për 
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sahat; kopset për shirita të sahatit; rripa për sahat; aparat për kohën e ngjarjeve sportive; orë 

kontrolli [orë master]; orë alarmi digjitale; shtëpira për orë; susta elastike për orë; ora 

tavoline; ora master; ora me lavjerrës; ora të vogla; ora tavoline; ora të udhëtimit; ora muri; 

orë për duar [orë- dhe sahatbërës]; mekanizëm ore; orë dhe sahata, elektrikë; orë e 

inkorporuar në radio; numrator për orë; ankora [orë- dhe sahatbërës]; barele [orë- dhe 

sahatbërës]; lëvizësit për sahata dhe orë; kronografë [sahata]; sahata automatikë; sahata 

zhytjeje; sahata me stoli; sahata mekanikë; sahata xhepi; sahata sportiv; kohëmatës; 

byzylykët metalikë për kohëmatës; byzylykët plastikë LCD për kohëmatës; sahata me ekran 

kristalor likuid, sahata dore dhe orët; sahata kuarc, sahata dore dhe orët; sahata analoge, 

sahata dore dhe orët; rripa për sahat; kuti për sahat; byzylykë për sahat; kapëse për sahat; 

kurora për sahat; kristale për sahat; numrator për sahat; pamje për sahat; syze për sahat; 

vezme për sahat; susta elastike për sahat; rripa lëkure për sahat; sahata që përmbajnë 

funksion loje; monedha; ornamente këpuce prej metali të çmuar; metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmuara ose të veshura me to, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; stoli, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike 

16  Letër vizatimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; kuti kartoni ose letre; kuti për dhuratë 

prej letrës; kuti për dhuratë prej kartoni; peshqir të letrës; takëm tavoline prej letre; shami 

prej letre; shenja të shtypura në letër; kalendarë; katalogje; revista [periodike]; libra të vitit; 

libra; broshura; fletore; periodike; guida të shtypura; guida të udhëtimit; libra udhëzues; 

manuale [doracakë]; udhëzuesit [material i shtypur]; përfaqësime grafike; riprodhime 

grafike; kartat suvenir; kartat e biznesit; shënjat letër; broshura; postera; pamflete; 

fletëpalosje; gazeta; broshura, kalendarë, katalogë, revista, vjetarë, libra, broshura, 

pamflete, fletëpalosje, manuale, udhëzuesit, gazeta, guida të shtypura në subjekte të 

automobilave, mirëmbajtja dhe riparimi i automobilave, automobil garash dhe 

kompeticione për automobila, historia e parashtruesit të kërkesës dhe pjesëmarrja e tij në 

gara dhe konkurse të automobilave dhe mbi subjektin e jetesës, kulturës, modës, dizajnit, 

motor dhe lajme automotive, sportive, argëtuese dhe shkolla për vozitje të sigurtë; kartat 

suvenir duke inkorporuar pajisje të tingullit; kartat vizituese; kartolina; fotografitë 

[shtypura]; albume për fotografi; mbajtësit e fotografisë prej letrës; mbulesa për albume të 

fotografisë; albume fotografike për xhep; albumi i fotografive inkorporuar në pajisje zëri; 

foto kornizë prej kartoni; afishe [shkrimi]; albumet për afishe; albumet për vizatim; 

faqeshënuesit; stilografat; stilolapsa për shkrim; stilolapsa me ngjyrë; lapsa; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë]; ornamente për lapsa dhe stilolapsa; kuti për stilolaps; kuti për laps; 

këllëfe për stilolaps; këllëfe për laps; mbajtësit për stilolaps; mbajtësit për laps; mbulesa 

[shkrimi]; dosje për dokumenta [shkrimi]; bllok shënimesh për tavolinë; organizatorët për 

desktop; fletore; bllok shënimesh; bllok shënimesh në formë kubike; blloqe shënimesh; 

ditarë; agjendat; mbulesa për agjendat; këllëfe lëkure për agjendat; mbulesa për libër; dosjet 

[shkrimi]; etiketat, jo nga tekstili; etiketat ngjitëse, jo nga tekstili; peshë për të mbajtur 

letrat; mprehëse për laps, elektrike ose jo-elektrike; libra për vizatim; bende ngjitëse për 

qëllime shkrimi apo shtëpiake; prestar letre [rekuizite zyre]; fshirëse gome; mbajtësit e 

korrespondencës; albume; libra për fëmijë; libra për veprimtari të fëmijëve; karta 

ngjyrosëse për fëmijë; sete pikturuese për fëmijët; album me copa të ngjitura; stilografat e 

inkorporuar në pajisje të zërit; stilografat e inkorporuar në fibër 

optike; stilolapsa ballpoint; stilolapsa ballpoint të inkorporuar në pajisje të zërit; stilolapsa 

ballpoint të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa tip-rul; stilolapsa rul duke inkorporuar 

pajisje të tingullit; stilolapsa rul të inkorporuar në fibër optike; stilolapsa për shkrim duke 
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inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa për shkrim të inkorporuar në fibër optike; 

stilolapsa me ngjyrë duke inkorporuar pajisje të tingullit; stilolapsa me ngjyrë të 

inkorporuar në fibër optike; lapsa duke inkorporuar pajisje të tingullit; lapsa të inkorporuar 

në fibër optike; pastelet [shkumësa me ngjyrë] duke inkorporuar pajisje të tingullit; pastelet 

[shkumësa me ngjyrë] të inkorporuar në fibër optike; cilindra për stilolaps; cilindra për 

laps; mbajtëse për stilolapsa; mbajtëse për lapsa; fletore në formë-kubike; fletë letre për 

marrjen e shënimeve; planifikuesit javorë [shkrimi]; mbështjellës për planifikuesit javorë; 

këllëfe lëkure për planifikuesit javorë; mbështjellës për broshura të adresës; mbështjellës 

për albume; ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; goma fshirëse; tabela të vogla për 

shkrim; letër-klipe; letër shkrimi; etiketa ngjitëse të letrës; dispenzuesit shirit ngjitës 

[rekuizita zyre]; pastelet e artistëve; stilolapsat e artistëve; lapsat e artistëve; baltë për 

modelim; pastë për modelim; dyll për modelim, jo për qëllime dentare; brushat për vizatim; 

brushat për shkrim; sirtare për dosje [rekuizita zyre]; sirtare për letër [rekuizita zyre]; sirtare 

për dosje tavoline [rekuizita zyre]; kapëse për zyra; makina shkrimi, elektrike ose jo-

elektrike; foto; portrete; dërrasa të zeza; dërrasa të zeza të vogla; hartat gjeografike; globe 

tokësore; harta; çanta për pazar prej plastike; çanta për pazar prej letre; çanta [zarfe, qeset] 

prej plastike për paketim; pankarta prej letre ose prej kartoni; numrat [lloji]; lloji [numra 

dhe shkronja]; harton qëndisje [modele]; banderola të letrës; flamuj sinjalizimi prej letre; 

flamujt e letrës; kalesa prej letre; kalesa jo të koduara magnetikisht dhe kartelat 

identifikuese të letrës për qasje në një zonë të kufizuar; dekalkomaniat; tatuazhet e heqshme 

[dekalkomania]; pulla përkujtimore; pulla për mbledhësit; litar i shkurtër për bartjen e letrës 

me shenjë dhe kalesës së letrës; flamujt e letrës duke inkorporuar pajisje të tingullit; flamujt 

e letrës të inkorporuar në fibër optike; bileta; transfertat [dekalkomaniat]; slitë të letrës; 

etiketa për qese të golfit prej letre ose prej kartoni; zarfat shishe prej kartoni ose letre; kartat 

dhuratë prej letre; figurinat [statuja] e papier mache; elemente mbërthimi prej letre; bende 

puro; qese mbeturinash të plastikës; mbulesa letre për vazo lulesh; mbulesa të përshtashme 

të kapakut të tualetit prej letre; mbajtësit e pasaportave; krem kontejnerë prej letre; dyllë i 

kuq; përparëse gjoksi prej letre; varg rruazash; bileta për metro prej letre të tjera përveç 

magnetike; kontejnerë paketimi industrial prej letre; kontejnerë paketimi industrial prej 

kartoni; letër, karton; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; fotografitë; letër shkrimi; 

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

makinat e shkrimit dhe rekuizita zyre [përveç mobiljeve]; materiale udhëzuese dhe mësimi 

[përveç aparateve]; materiale plastike për paketim [që nuk përfshihen në klasat e tjera]; 

llojet e printerave; blloqet tipografike 

18  Kuti prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe prej lëkure ose bord lëkure; këllëfe për çelësa; 

kuletat për kartë [mallra prej lëkure]; këllëfe për kartë të biznesit; këllëfe për kartë [këllëfe 

për notes]; këllëfe lëkure për kartë krediti; këllëfe të emëruar për kartë; etiketa e ngjitur në 

lëkurë si adresë; këllëfe bartëse për dokumente; këllëfe për dokumente; çanta [zarfa, qese] 

për paketim prej lëkure; kuti me kapak për të udhëtuar; shtresë e jashtme, prej lëkure, për 

susta; mbulesa mobiljesh prej lëkure; stoli lëkure për mobilje; këllëfe për çelësa prej lëkure; 

këllëfe për çelësa duke inkorporuar pajisje të tingullit; këllëfe për çelësa që përfshijnë fibër 

optikë; këllëfe për çelësa të inkorporuar në karakter vizatues; rripa supi prej lëkure; rripa 

supi [shiritat] prej lëkure; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshët shtëpiake; çanta 

për bartjen e kafshëve; lëkurat e kafshëve dhe gëzofe; moleskin [imitim i lëkurës]; gëzof; 

lëkurë e dhisë së egër, përveç për qëllime pastrimi; valixhe për atashe; çanta shpine ditore; 

çanta shpine; çanta për shpinë; çanta për sport; çanta plazhi; valixhe e vogël; sete për 
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udhëtim [mallra prej lëkure]; çanta dore; çanta supi; çanta të vogla dore; çanta për bartje; 

kuleta xhepi; çanta dore; çanta shkollore; çanta neto për pazar; çanta për pazar; hobetë për 

bartjen e foshnjave; çantë tualeti, jo e pajisur; çanta për sende personale; çantë udhëtimi; 

karrocë e shpinës; valixhe të tipit të karrocës; çanta beli; çanta për bartjen e kostumeve dhe 

veshjeve; valixhe për bartjen e kostumeve dhe veshjeve; çanta shpine; çanta për shpinë; 

çanta rrobash për udhëtim; çanta shkollore; çanta shpine shkollore; çanta hobe për bartjen e 

foshnjave; dorëza për valixhe; valixhet; portbagazhe për udhëtim; valixhe; çanta; çantat e 

vogla, çanta Boston; çanta për drekë për fëmijët e shkollës; çanta për kampim; çanta për 

alpinistë; çanta për lojë [pajisje për gjueti], të bëra prej lëkure dhe imitimit të lëkurës; çanta 

mjetesh qe shitet bosh; çanta udhëtimi; shkopinj për alpinizëm; shkopinj për ombrellë; 

ombrella golf; ombrella kundër diellit; mbeshtjellës të ombrellës; ombrella; bastunet; çanta 

portative kozmetike [që shiten bosh]; thasë prej lëkure për paketim; rripa për patina; rripa 

prej lëkure; kontejnerët e paketimit prej lëkure; lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrat e 

bëra nga këto materiale dhe që nuk përfshihen në klasat e tjera; lëkurat e kafshëve, lëkurat; 

portbagazhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunet; kamzhiqet, parzmore 

dhe takëme kuajsh 

25  Xhaketa [veshje]; xhaketa për ski; xhaketa erë-rezistente; xhybet; mantelet; xhaketë e 

thurur; pulovera; këmisha; këmisha-t; këmisha me mëngë; bluza; xhup; pulovër; xhempera 

[pulovera]; fanellë leshi [veshje]; pantallonat; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra 

Bermuda; xhinse; funde; pantallona të gjera të punës; kostume për vrapim; kostume për 

automobil garash jo në natyrën e veshjeve mbrojtëse; kostume; rroba; kanptierë; mbajtëse 

për veshje [aski]; qafë dorashke; kalata [veshje]; kombinime [veshje]; veshje për 

gjimnastikë; rripa për para [veshje]; veshje e motorristëve; veshje për ski; gëzofi [veshje]; 

faculetë xhepi; jelekë të mbushur me tegela; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa 

bombardues; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të mbushura; 

xhaketa të papërshkueshme nga uji; xhaketa nga stofi i leshtë [veshje]; xhaketa të poshtme 

pa mëngë; xhaketa sportive; jelekë; xhaketa për erë; mantele për pluhur; mushamatë; xhupa 

me kapuç; këmisha sportive; pantallona djerse; dresa sportive; pantallona të gjera; 

pantallona të përshtatshme për vrapim; kostume trajnimi; kostume për trase; fanellë 

sportive; aski; manshetë [veshje]; kominoshe fëmijësh; gete; dollakë [ngrohës për këmbë]; 

dollakë [pantallona]; shallët; breza për veshje; xhepat për veshje; qafore [veshje]; breza; 

veshje; veshje të gatshme; veshje kundër shiut; veshje e papërshkueshme nga uji; këmisha 

golfi; veshje golfi, përveç dorëza; kostume për ski; kostume për borë; ngrohës të trupit; 

ngrohës të gjurit [veshje]; trikotazh [veshje]; shirita djerse; tank të sipërme; kominoshe; 

jelek grash; veshje për priftrinjë; veshje grash [përparëse këmishe]; sete të binjakëzuara; 

blazerë; xhaketë sportive; pelerinë; veshje për nyje-këmbë; kilota për veshje; mbrojtës për 

jakë; mburoja për dresa; veladon; shirita për gaiter; mantilla; mantelet; pelerinat; peliçe; 

xhins i trashë; tunikat; bodi; rroba plazhi; kostume banje; rroba për banjo; mbathje për 

banjo; bikini; rrobat të banjës; kapele për banjo; kostume noti; mbathje për banjo; të 

brendshme; pizhame; robdëshambër; këmishë nate; brekë; kanatierë; mbathje [veshje]; 

boksera; këmishë e brendshme [ndërresa]; mbathje grash me këmbëza; g-stringjet; jelekë; 

jelek grash [të brendshme femrash]; korseta [ndërresa]; korseleta; veshje grash [ndërresa]; 

sutjena; funde; llastik çorapesh; ndërresa absorbuese të djersës; aski për çorapë; tiranta 

çorapesh; veshje për fëmijë; veshje për bebe; grykore, jo prej letre; çanta gjumi për bebe 

[çantë si veshje e veshur nga foshnjat për të fjetur]; kostume trupi për bebe; të poshtme për 

bebe; grykore për bebe prej plastike; kukulla për bebe; grykore për bebe, jo prej letre; 
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grykore për bebe si teshë gjatë ngrënies; leckë grykore për fëmijë dhe bebe; leckë grykore 

për darkën e të rriturit; kominoshe për bebe; pantallona për bebe [veshje]; veshjet e 

trajnimit për foshnjat; kostume kominoshe garash për bebe; kominoshe për fëmijë; pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje]; çorape; çorape të femrave; triko; të brendshme trikotazhi; 

këpucë; këpucë sportive; çizme për ski; çizme pas skijimit; çanta për çizme të skive; çizme 

për dëborë; thembra për këpucë; suprina për këpucë; pajisje prej metali për këpucë; 

thembra të brendshme; këllëf për këpucë; këpucë; këpucë për gjimnastikë; këpucë trajnimi; 

këpucë; këpucë plazhi; atlete; atlete basketbolli; këpucë futbolli; pantofla; sandale; çizme; 

çizme për sport; çizme shiu; çizme për snoubord; çizme për kalërim; këpucë për golf; 

shoshone; nallane; sandale për dush; pantofla vaske; këpucë për foshnja; thembër këpuce 

për këpucë; taka; pajisjet jo-rrëshqitëse për këpucë; gjunjakët; këllëf gëzofi për këmbë, jo 

me ngrohje elektrike; galloshe; kravatë; doreza [veshje]; dorashka për ngarje; rripa 

[veshje]; shalli gjerë grash me lesh; shalle; shami [shami për qafë]; shalle të holla [veshje]; 

kravata; askota; fjongo-lidhëse; ngrohës për qafë doreza për ski; manshone [veshje]; 

dorashka; kapelë për veshje; kapele [veshje koke]; shirita koke [veshje]; maska gjumi; astar 

për helmetë [veshje koke]; ballike dielli [veshje koke]; manshone për vesh [veshje]; kapele 

[veshje koke] duke inkorporuar pajisje të tingullit; kapele [veshje koke] e inkorporuar në 

fibër optike; kapele bejsbolli; kapele; kapele të vogla; kapele duke inkorporuar pajisje të 

tingullit; kapele e inkorporuar në fibër optike; majat e kapelës; ballike [veshje koke]; 

beretat; beretat duke inkorporuar pajisje të tingullit; beretat e inkorporuara në fibër optike; 

kapuçët [veshje]; kapele për dush; kapuçat; çallmat; veshje, këpucë, kapelë 

28  Aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat dëfrimi i përshtatur për përdorim me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor për t'u përdorur në parqet për dëfrim; aparat për lojëra i përshtatur për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; makina për video lojëra; sete pjër lojë 

televizive; makina dëfrimi, automatike dhe monedhë-operuar; makina dëfrimi, përveç atyre 

të përshtatura për përdorim me sete televizive dhe me një ekran me shfaqje të jashtme ose 

monitor; aparat për video lojëra; aparat me madhësi-xhepi për të luajtur video lojëra; video 

lojëra me madhësi-xhepi; lojëra elektronike me madhësi-xhepi; video lojëra portative; 

lojëra portative elektronike; konsola për lojra elektronike të përshtatura për përdorim me 

një ekran me shfaqje të jashtme ose monitor; kontrollorë për konsola të lojës; çanta të 

përshtatura posaçërisht për të mbajtur me dorë aparatet e video lojës; çanta të përshtatura 

posaçërisht për konsola të video lojës; makina për video lojë për përdorim me televizionet; 

aparat për lojëra; aparat për të luajtur video lojëra; video lojëra që mbahen në dorë; lodra 

portative elektronike; njësitë e mbajtura me dorë për të luajtur video lojëra; makina që 

qëndron vetëm për video lojë; pajisje për lojë kompjuterike; automjetet e modelit shkallë; 

makinat e modelit shkallë; makina garash të modelit shkallë; automjete garash të modelit 

shkallë; silueta të modelit të makinave për gara; kopje e makinës lodër me madhësi të plotë; 

kopje e automjeteve lodër me madhësi të plotë; kopje e timonit lodër me madhësi të plotë; 

modelet e rrëshirës lodër duke shfaqur skena garash; shoferët e modelit shkallë; ekuipazhet 

pit të modelit shkallë; modelet lodër; lodra për ndërtim të automjeteve; automjetet lodër; 

sete lodër garash; pista lodër për makina garash; timon lodër; automjetet lodër me pedale 

për fëmijë; lodra për udhëtim; makina lodër për udhëtim për fëmijë në versionin me pedale 

ose që punojnë me bateri; letra loje; këllëfe për letra loje; lodra për ndërtim; blloqe ndërtimi 

[lodra]; kova dhe lopata lodër; sete veglash lodër; lodra me karakter fantazi; lodra si objekte 

gome (plastike) të mbushura me ajër; lodra mekanike; lodra muzikore; lodra për kafshët 
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shtëpiake; balona lodër; organizatorët lodër në ulëset e pasme; lojë me rrathë; lojë me 

bashkim pjesësh figure; velë e sipërme; kaleidoskopët; maska [gjësendet për lojë]; skuterët 

[lodra]; automjete kamionë lodër; automjete lodër me tërheqje; kamionë me makina lodër; 

makina (karts) me pedale lodër për fëmijë; makina lodër për fëmijë në versionin me pedale 

apo punon me bateri; makina (karts) ecëse lodër për fëmijë në versionin pedale apo punon 

me bateri; garë gropë ndalesat-pit për garë [lodra]; pistat për garë [lodra]; kamionë lodër; 

rimorkio lodër për transportimin e makinave; automjetet lodër me radio-kontrolluar; vetura 

me telekomandë lodër; stacionet e shërbimit të benzinës lodër; garazhe makine lodër; 

dyqanet e makinave lodër; telefonat lodër; lodra prej pelushi; lodra prej pelushi të 

artikuluara; lodra prej pelushi të inkorporuara me aftësinë e matjes së gjatësisë; lodra 

levizëse prej pelushi; timon lodër prej pelushi; arush pelushi; figurë kuaj; blloqe ndërtimi 

lodër të aftë për interkoneksion; blloqe ndërtimi lodër; sete ndërtimi lodër; kartat bingo; 

lodra të mbushura me rërë që përfshijnë kunjat, kovat, brumat dhe rekete; kuti të pajisura 

për mjete dore lodër; sete çelësash për foshnjat; lodra të dizajnuara për t'iu bashkëngjitur 

ulseve të makinës; lodrat e mbushura për rripat e sigurimit; kornizat lodër; kornizat lodër të 

inkorporuara në fibër optike; lodra me karakter plastike; lodra me karakter gome; lodra me 

karakter rrëshirë; figurat lodër; figurat e pozicionueshme lodër; tjerrje lart [lodra]; yo-yos e 

inkorporuar në fibër optike; globe me borë; lodra; lodra të buta; lodra me veprim; lodra që 

tërheq; lodra për bebe; lodra manar; kukulla; aksesorë për kukulla; shtretër për kukulla; 

mobilje për kukulla; shtëpi për kukulla; dhoma për kukulla; veshje për kukulla; kapelë për 

kukulla; këpucë për kukulla; shishe e të ushqyerit për kukulla; kukulla; marioneta; bilbilat 

lodër; lodra me figura veprimi; lodra për bebe me aktivitete të shumta; lodra me kurdisje 

prej metali; disqe fluturuese [lodra]; lodra për zhvillimit të foshnjes; lodra vaske për 

foshnje; flluska sapuni [lodra]; arinjtë pellushi lodër; plejeret për regjistrim lodër; artikujt e 

veshje për lodra; jastekë lodër; jastekë lodër që përmban veshje; topa sportive; topa për 

lojëra; duke luajtur topa; shahu [lojëra]; fushat e shahut; lojërat e shahut; sete shahu; tabela 

shahu; zare; gota për zare; shigjeta; domino; draftet [lojërat]; draft setet; draft bordet; lojëra 

me tavëll; lodra muzikore të shtratit portativ për bebe; pistoleta lodër; pistoleta të ujit; lojra 

të bordit; lojërat e ndërtimit; lojërat manipuluese; lojërat për atelje; lojrat pinball; birilat 

[lojërat]; imitacion monedhe [disqe] për lojëra; dorashka për lojëra; lojërat mah jong; 

makinat e fatit [makinat e lojrave]; pishina [artikuj për lojë]; aparat që namatis; puzle; 

maska teatrore; risi për partitë, vallet [favor të partisë, favore]; kapsolla [lodra]; rraketake 

[lodra]; rraketake për fëmijë; luhatjet; sllajde [lodra]; rrota ruletë; tavolina për tavolinë 

futboll; tavolina për pingpong; celularë [lodra]; objektiva; objektiva elektronike; kozakë 

[fishekzjarre lodër]; aparat kalërimi në terren; mermere për lojëra; birilat; konfeti; rrogoza 

për lojë për përdorim me automjete lodër [lojëra]; topat e golfit; klubet e golfit; dorashka e 

golfit; pranga e golfit; stap golfi; mbajtëse për top golfi; çanta golfi, me ose pa rrota; rekete; 

rekete tenisi; këllëfe për topat e tenisit; mbulesa të formësuara për rekete tenisi; bende për 

thithje të djersës për mbërthyese të reketve; rekete për ping pong; ski; çanta të përshtatura 

për ski; mbulesa të veçanta për ski; dërrasa për sërf; çanta të projektuara veçanërisht për ski 

dhe dërrasa për sërf; skejtboarde; çanta të përshtatura për skejtboarde; mbrojtëse për bërryl 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse bërryli me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për gju 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse gjuri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kërci 

[artikuj sportivë]; mbrojtëse kërciri me mbushje për përdorim në sporte; mbrojtëse për kyç 

të dorës [artikuj sportivë]; mbrojtëse për fytyrë për përdorim në sporte; mbushje mbrojtëse 

[pjesë të kostume sportive]; pajisje për gjimnastikë; artikuj sportivë; dërrasë rruge; 
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mbrojtëse për kyçin e këmbës [artikuj sportivë]; mbrojtëse me mbushje e kyçit të këmbës 

për përdorim në sporte; mbrojtëse e kyçit të këmbës për patinazh; mbrojtëse me mbushje e 

kyçit të këmbës për patinazh; skuterë me shtytje [lodra]; shënjuesit për top golfi; kokat e 

klubit të golfit; mbërthyesit e klubit të golfit; boshte klubi të golfti; flamujt për golf [artikuj 

sportivë]; mjetet divot për riparim [pajisje golfi]; mbulesa të formësuara për çanta golfi; 

mbulesa të formësuara për klubet e golfit; mbulesa të formësuara për stap golfi; rimarrës 

për topa golfi; implementë për hark; dorashka për hark; topat e tenisit; rrjeta tenisi; korda 

për rekete; stringjet për rekete; monoskitë; ski për surfë; lidhjet e skive; skajet për ski; 

kruese për ski; polet e skive; shkopinjë për ski; dyll për ski; ski për ujë; mbulesa të 

formësuara për lidhjet e skive; dërrasa për uindsurf; frenat e skive; lëkurat për vulë 

[mbulesa për ski]; rrëshqitëse-bob; rrëshqitëse [artikuj sportivë]; saja [artikuj sportivë]; 

veglat bore për përdorim rekreativ; patina rul; patina akulli; patina rul në-linjë; çizme 

patinazhi me patina bashkangjitur; pallaska dëbore; lopatë këmbësh për not; xhaketa për 

not; dorashka për not; rripa për not; pluskuese për larje dhe not; dorashka për goditje 

[pajisje për lojëra]; dorëza për boks; dorashka kalorësie me skermë; dorëza për basketboll; 

pupël; dërrasë për rrëshqitje në borë; dërrasë për vela; parzmore për dërrasë velash; dërrasë 

trupi për surfë; pedanë kërcimi; planeruesit; avionë fluturues pa motor; mbushje mbrojtëse 

për të luajtur sporte; biçikleta stacionare ushtruese; aparat për ndërtim-trupi; makina për 

ushtrime fizike; ushtruesit [zgjeruesit]; rripa per ngritje peshe; bar-zile; thirrje për lojë 

gjuetie; takëme peshkimi; shkopinjë për rrotullim; çanta për kriket; zeroja karta gërvishtëse 

për të luajtur lojërat e fatit; makina për hedhje të topit; dorake; shaka praktike [risitë]; topat 

e bilardos; majat e stekës së bilardos; steak për bilardo; shënuesit për bilardo; spond për 

tavolinë bilardoje; tavolina e bilardos; parzmore për alpinistë; shkopinjë për hokej; disqe 

për sport; rrjeta për sport; artikujt dhe pajisjet sportive; pajisjet për gjueti dhe peshkim; 

shirita krahu të mbushur me ajër për notim; pluskuese notimi për përdorim rekreative; 

dërrasa goditëse për notim; aparat për terren dhe shesh lojërash; shkopinjë për freskore dhe 

për argëtim [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim duke inkorporuar 

fibër optike [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si 

flamuj [artikuj risi]; shkopinjë lodër për freskore dhe për argëtim të formësuar si flamuj që 

përfshijnë fibër optikë [artikuj risi]; litar i shkurtër lodër; gjerdane lodër duke inkorporuar 

fibër optikë; unaza lodër; unaza lodër duke inkorporuar fibër optikë; byzylykë lodër; 

byzylykë lodër duke inkorporuar fibër optikë; sustë për aheng; shirit gjarpërues [risi për 

aheng]; balona [risi për aheng]; kapele për aheng prej letre; dekorata për pemët artificiale të 

krishtlindjeve; pemët e krishtlindjeve të materialeve sintetike; këmbanat për pemët e 

krishtlindjeve; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; stolitë për pemët e krishtlindjeve, 

me përjashtim të artikujve për ndriçim dhe ëmbëlsirave; dekorata e pemës së krishtlindjes; 

mbajtëse e pemës së krishtlindjeve; lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportive që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; dekorata për pemët e krishtlindjeve 

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, preparate të 

pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryerjes, sapune, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, pllaka dhe mallra të metaleve në përgjithësi, shenja metalike për 

automjete, takëm, makina rroje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe 

në linjë, të video lojrave, lojrave elektronike, makinave dhe aparateve për argëtim dhe 

pajisjeve për to, programet e video lojrave, programet e regjistruara për lojëra elektronike, 

syze, syze dielli dhe pjesë dhe pajisje për to, aparatet dhe instrumentet optike, helmeta 

mbrojt optikese, veshje mbrojtëse dhe aksesorë relativë, këpucë mbrojtëse, aparatet dhe 
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pajisjet për mbrojtje personale kundër aksidenteve, bibliotekë multimediale dhe përmbajtje 

multimediale, të shkarkueshme dhe jo të shkarkueshme, bartës të të dhënave magnetike, 

disqe regjistruese, aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e 

zërit ose imazheve dhe pajisje për to, kompjutera dhe periferikë për kompjuterë, shtrojë për 

maus, softuer; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

aparateve fotografike dhe kinematografike, aparateve telefonike dhe pajisjeve për to, 

aparatet për komunikim, publikimet elektronike, aparatet dhe instrumentet shkencore, 

detare, topografike, peshuese, matjes, sinjalizimit, kontrollimit [mbikëqyrjes], shpëtimit të 

jetës; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të aparateve dhe 

instrumenteve të mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe imazheve dhe pajisjet për to, disqe 

regjistruese, kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale regjistruese, mekanizmat për 

aparatet që operojnë me futjen e monedhës, regjistrat për para të gatshme, pajisje të 

përpunimit të të dhënave, kompjuterët; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të kartave magnetike, aparatet elektrike dhe elektronike dhe 

instrumentet për automjete, aparatet elektrike dhe elektronike dhe instrumentet për 

përdorim personal, magnetët, makinat llogaritëse, këllëfet e përshtatur në mënyrë specifike 

që të përmbajnë artikujt e sipërpërmendur, aparatet zjarrfikëse, kondicionerët e ajrit për 

automjete, instalimet e ndriçimit për automjete, dritat për automjete, fenerët për automjete, 

pajisjet kundër verbimit për automobila, pajisjet kundër verbimit për automjete, aparatet e 

shkrirjes për automjete, aparatet e ngrohjes për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

instalimet e ngrohjes për automjete, reflektorët për automjete, dritat, llampat dhe aparatet e 

ndriçimit në përgjithësi, freskoret [pjesët e impianteve me ajër të kondicionuar për 

automjetet], ventilatorët; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të makinave dhe automjeteve në përgjithësi dhe pjesë dhe pajisje për to, makinat për 

bartje në tokë, ajër ose ujë, pjesë këmbimi për automjete, karroca, karrocë fëmijësh dhe 

pajisje për to, parashutat; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në 

linjë, të orëve dhe sahatave, alarmeve të orës dhe pjesë dhe pajisje për to, shenjat, kuti, 

kunjat dhe litar i shkurtë të metaleve të çmuara ose të veshura me to, metale të çmuara dhe 

aliazhet e tyre dhe mallrat e bëra nga këto materiale ose të veshura me to, stoli të çmuara, 

kostum me stoli të çmuara, gurë të çmuar, instrumentet horologjike dhe kronometrike; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i shënjave të reja 

zbukuruese, pulla përkujtimore, letër, karton dhe mallrat e bëra nga letra dhe kartoni, 

albumet, albumet fotografike, botime të shtypura, revista të shtypura, raporte të shtypura, 

pamfletet, revistat, vjetarët, enciklopeditë, librat, broshurat, gazetat, revistat, materialet e 

shtypura, imazhet, posterat, kalendarët, ditarët, planifikuesit, stilolapsat, lapsa dhe artikuj 

shkrimi në përgjithësi, etiketat, materialet e artistëve dhe brushat, rekuizita zyre, artikuj për 

libërlidhje, fotografi, ngjitëse, materiale të artistëve, brushat, makina shkrimi, artikuj për 

përdorim zyre, aparate dhe materiale mësimore dhe të mësimdhënies, tipi i printerave, 

blloqet tipografike; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

plastikës për paketim, çanta dhe thasë të çdo materiali për paketim, litarë të shkurtë për 

kryerjen e objekteve të bëra nga letra; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, i këllëfeve për çelësa, mbajtëse çelësash, këllëfet dhe mbajtësit për 

ditarë dhe planifikuesit javorë, për kartat e biznesit, pamfletet, kartat e kreditit, stilolapsat, 

lapsat, MP3 plejerët, CD, CD plejerët, DVD, DVD plejerët, kompjuter dhe telefonat mobil; 
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shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, i çantave, çanta dore, 

çanta udhëtimi, çantë shpine, etiketa për valixhet, këllëfe kreni pa pajisje, bllok për shënim, 

lëkurë dhe imitime të lëkurës, mallrat e bërë prej lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurë 

kafshësh, lëkurë kafshe, portbagazh, valixhet, ombrella, ombrellë për dielli, çadra, bastunet, 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, e statujave dhe statujave nga çdo material, mobilje, pasqyra, 

korniza për foto, mallrat prej druri, korniza për fotografi, jastekë, objekte përkujtimore, 

ornamente; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, e 

freskoreve për përdorim personal, pipa për pije, litar i shkurtër për kryerjen e objekteve të 

bëra prej plastike, enë dhe pajisje për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, faqore, faqore 

izoluese, shishe për pije, shishe, kriklla, gota, gota për kafe, gota për birrë, sete të gotave 

për pije alkoolike, syze, shërbimet [enët); shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu edhe në linjë, të veglave dhe kontenierëve për banjo, për përdorim personal dhe 

për higjienën personale, spërkatësit parfum, avulluesit parfum, gota për qirinj, sirtare për 

monedha, mallra prej qelqi, porcelani dhe terrakota; shërbimet e shitjes me pakicë dhe 

shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të litarëve, fijeve, rrjetave, tendave, strehave, pëlhurave të 

gomuar, velave, materialeve për mbushje dhe mbushëse, materiale të papërpunuara fibroze 

të tekstilit, peshqira plazhi të tekstilit, peshqira, çarçafë e këllëfë, lino vaske, lino tavolinë, 

flamujt, standardet, parullat, flamur i garave, tekstil dhe produkte të tekstilit; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të veshjes, këpucë, kapelë, aksesorë 

për veshje, këpucë dhe kapelë, pjesë e veshjes, këpucë dhe kapelë, dantellë, butonat, grepat, 

sytë, kunjat, shënjat për veshje, kapëse, kopset, litarë të shkurtë 

për veshje; shërbimet e shtitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu edhe në linjë, të 

makinave model në shkallë dhe automjeteve model në shkallë në përgjithësi, lojra, lodra, 

artikuj gjimnastikor dhe sportivë, pemët e krishtlindjeve dhe dekorata relative, produkte 

ushqimore, pije, artikuj të duhanpirësve; franshiza, domethënë shërbimet e kryera nga një 

franshizor, që është transferimi i biznesit dhe njohuri teknike organizative, ndihmë në 

zhvillimin dhe menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe 

menaxhimin e një ndërmarrje tregtare dhe zinxhirit të dyqaneve të shitjes me pakicë, 

restoranteve, bareve, kafeneve dhe ndërmarrjeve të tjera që ofrojnë ushqim dhe pije; 

ndihmë në menaxhimin e pikave shitëse; ndihmë në menaxhimin e biznesit; konsulencë dhe 

organizim biznesi në lidhje me themelimin në linjë të shërbimeve të shitjes me pakicë dhe 

fillimin e aktiviteteve në linjë të tregtimit me pakicë; furnizimi i një njoftimi në linjë për 

dërgesën, promovimin, shitjen dhe rishitjen e artikujve në një rrjet kompjuterik dhe/ose me 

anë të shërbimeve të telefonisë mobile; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

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

dritare të dyqanit; hulumtim marketingu; analiza e tregut; ofrimi i shërbimit të direktorisë 

në linjë të informacionit komercial në internet me qëllim të dhënies përdoruesit listën e 

shitësit të makinave, dyqaneve të shitjes me pakicë dhe qendrave të asistencës; ndihmë 

komerciale për blerjen e makinave të dorës së dytë; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; vlerësime të biznesit; informacion të biznesit; ofrimin e shërbimeve të 

informacionit të direktorisë së biznesit, nëpërmjet rrjetit kompjuterik global ose Internetit; 

shërbimet e informacionit të biznesit për mallrat dhe shërbimet e ofruara në formën e 

blerjes së guidës në rrjetin kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë 

mobile; menaxhim të biznesit dhe konsulencë në organizim; ndihmë në menaxhimin e 

biznesit dhe konsulencë; menaxhimin e biznesit të hoteleve; konsulencë në organizimin e 
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biznesit; dhënien e shërbimeve [asistencë biznesi]; informacion komercial dhe këshilla për 

konsumatorët [këshilla për konsumator në dyqan]; shërbimet e faqosjes për qëllime 

reklamimi; modelimi për reklamim apo promovim të shitjes; prezentimi i mallrave në 

mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; publikimi i teksteve publicitare; 

kërkimi i sponsorizimit; përditësimin e materialeve reklamuese; shkrimi i teksteve 

publicitare; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

ndihmë në menaxhimin komercial ose industrial; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

[blerjen e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; konsulencë në menaxhimin e 

personelit; promovimin e shitjes për të tjerët; reklamat, hulumtim të tregut dhe shërbimet 

promovuese; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbimet e demonstrimit të 

produktit dhe shfaqjes së produktit; organizimin e shfaqjeve të tregtisë dhe ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; besnikëri, nxitje dhe shërbimet e programit bonus; 

hapësira për reklamim dhe koha e shërbimeve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese dhe shërbimet 

e asistencës; shërbimet komerciale tregtare dhe të informacionit të konsumatorit; shërbimet 

e drejtuesit të ankandit; shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; përpunimin e të dhënave administrative; 

menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rekrutimin e shërbimeve; konsulencë biznesi dhe 

shërbime këshilluese; dhënia me qira e makinave të zyrës; shërbimet e analizës, kërkimit 

dhe informacionit të biznesit; mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; ndihmë 

në menaxhimin e tregut të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; agjencitë 

e informacionit komercial; studimet e marketingut; kërkimet e biznesit; hetimet e biznesit; 

hulumtimi i biznesit; sondazhet e tregut; vendndodhja e makinave për transport mallrash 

me kompjuterë; reklamat e mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve 

të telefonisë celulare dhe nëpërmjet postës elektronike; përpunimi administrativ i urdhërave 

të blerjes; agjensitë e reklamave; reklamat me postë; demonstrimi i mallrave; reklamat me 

postë direkte; shpërndarja e materies së reklamave; shpërndarja e mostrave; reklamat në 

linjë në rrjetin kompjuterik; reklamat në natyrë; përgatitjen e kolonave publicitare; 

publicitet i materialit me qera; reklamim në radio; reklamat në radio; qeraja e kohës së 

reklamave në media të komunikimit; reklamim në televizion; reklamat televizive; qeraja e 

hapësirës reklamuese; promovimin e mallrave dhe shërbimeve me përgatitjen dhe 

organizimin e konkurseve promovuese dhe konkurseve me çmime të fituara, në rrjetin 

kompjuterik global dhe/ose me anë të shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e 

mallrave dhe shërbimeve, duke vendosur reklamat dhe shaqjet e reklamave në faqen në 

linjë elektronike të arritshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik global dhe/ose me anë të 

shërbimeve të telefonisë mobile; promovimin e rrjeteve kompjuterike dhe faqeve te 

internetit në linë; reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

  
 

(210) KS/M/ 2016/741 

(220) 31/05/2016 

(300)  

(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD.Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, CN 

(526)  

(540)   

(546) 
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(591) E gjelbër, e kaltër, e verdhë dhe e 

vjollcë 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

 

 

(511) 9  Softuerë të lojërave kompjuterike; programe kompjuterike të regjistruara 

(programe); karta të memories për pajisje të video lojërave; programe kompjuterike 

(softuerë që shkarkohen); aplikacione të softuerëve kompjuterikë që shkarkohen; telefona 

mobil  

35  Reklama; promocione të shitjes për të tjerët; pajisja me treg online për blerësit dhe 

shitësit e produkteve dhe shërbimeve 

38  Sigurimi i forumeve online; procedimi/rrjedhja/transmetimi i shënimeve; transmetimi i 

dosjeve digjitale  

42  Konsulencë e teknologjisë kompjuterike; të dhëna offsite backup; dhënia me qera e 

serverëve të internetit; ruajtja e të dhënave elektronike; cloud computing; softuerë si një 

shërbim (SaaS).    

 
 

(210) KS/M/ 2016/742 

(220) 01/06/2016 

(300)  

(731) Arian Demiri 

“N’Katun” Sh.P.K Milloshevë, Obiliq,, KS 

(526)  

(591) E  portokalltë; e gjelbër; e zezë 

(740)  Korab Rexhepi 

Nëna Terezë 30 d, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, ekstrakte të mishit, pemë dhe perime të 

konservuara, ngrira, të thata dhe të ziera, xhelatinë, reçel,komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, vajëra ushqimore dhe yndyrna 

31  Produkte bujqësore, kopshtare dhe pyjore, drithëra dhe fara të papërpunuara, pemë dhe 

perime të freskëta, bimë dhe lule natyrale, kafshë të gjalla, ushqim për kafshë, malt  

32  Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike, pije të frutave dhe lëngje 

të frutave, sirupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

33  Pijet alkoolike (përveç birrës). 

43  Shërbimet për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2016/743 

(220) 01/06/2016 

(300) 30 2016 102 860.2/30 30/03/2016  DE 

(731) Zott SE & Co. KG 

Dr-Steichele-Strasse4 86690 Mertingen, DE 

(526)  

(591)  

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. RamaRr.Muharrem Fejza 
 

(540)  ZOTT 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; substanca dietike për përdorim në medicinë 

apo përdorim në veterinari; shtojca dietike për kafshë; ushqim për bebe, ushqim i qullët për 

bebe dhe formula të qumshtit për të porsalindurit, përfshirë formula të qumshtit në formë 

pluhuri; qumësht në pluhur për bebe 

29  Qumësht, produkte qumshti, posaçërisht qumësht për pirje, dhallë; jogurt, jogurt 

frutash, pije në bazë të jogrutit, çokolladë apo jogurt nga kakao; pije të përziera qumshti, 

kefir, salcë kosi, djath i butë i bardhë, djath i butë i bardhë me fruta dhe bimë; deserte që 

përbëhen kryesisht nga qumshti; gjalpë; djath dhe produkte nga djathi; qumësht dhe hirrë 

në pluhur si produkt ushqimor, me apo pa shtojca (aditiv); krem për lyerje (të cilat 

përmbajnë yndyrë); koktej qumshti (milkshake); hirrë  

30  Pudinga, akull për ngrënje, pluhur për akullore; produkte furre afatgjate dhe tharmë 

buke, veçanërisht ëmbëlsira të gatshme dhe uafëll (waffles); pije në bazë të kakaos; puding 

nga orizi  

 
 

(210) KS/M/ 2016/744 

(220) 01/06/2016 

(300)  

(731) ,,Vatani ,, shpk 

Gjilan, KS 

(526)  

(591) E Zezë; e kuqe; e bardhë 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" 

Viti 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë. 

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

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

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

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

16  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike  
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(210) KS/M/ 2016/745 

(220) 01/06/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UH , UK 

(526)  

(591) Kaltër dhe verdhë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 

Rr.Muharrem Fejza 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 10  Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike  

25  Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/746 

(220) 01/06/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UH , UK 

(526)  

(591) Kaltër e ndritshme, kaltër e errët, 

bardhë dhe e verdhë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 10  Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike 

25  Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/747 

(220) 02/06/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 

3UH , UK 

(540)  GELACTIV 

(546) 
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(526)  

(591)  

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 
 

(511) 10  Aparate dhe instrumente ortopedike, ortotike, pedikyre për kujdesin e shputës së 

këmbës; mbathje ortopedike; artikuj ortopedik; shtroja dhe shollë ortopedike; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike 

25  Mbathje; shtroja; shtroja dhe shollë për mbathje; sholla të mbrendshme; çorapa dhe 

trikotazhë të thurura; pjesë dhe pajisje për mbathje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/748 

(220) 02/06/2016 

(300)  

(731) Bayer Oy 

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  JAYCINQ 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, preparate hormonale 

10  Paisje medicinale  

 
 

(210) KS/M/ 2016/749 

(220) 02/06/2016 

(300)  

(731) DKH Retail Limited 

Unit 60 The Runnings Cheltenham 

Gloucestershire GL51 9NW, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 
 

(540)  SUPERDRY 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Rroba; rroba të përditëshme; rroba formale; rroba për motociklist; rroba sportive; 

rroba për rekreacion; xhupa me kapuç; xhupa; kanatiere të shtypura (figura te shtypura); 

kanatiere; gjysëm kanatiere; kanatiere me mëngë të shkurta dhe mëngë të gjata; këmisha; 

pantolla të shkurta-shorce; pantolla të shkurta të gjera; kanatiere me mëngë të gjata; 

kanatiere për ragbi; xhupa të shtypur (figura të shtypura) dhe të qëndisur; triko; gjysëm 

gjempera; kanatiere me zingjir; tuta-trenerka; pantolla; xhinse-farmerka; trikotazhë; 

gjempera; xhupa flis (qethur); fustana; funda; kanatiere; xhepa për rroba; nënqafa të ndara; 

xhaketa të mbushura dhe jo të mbushura; xhaketa; pallto; mantila shiu; rroba nga lëkura dhe 

emitimi i lëkures; xhaketa të lëkurës; xhaketa të lagura (impregnuara) me dyll; xhaketa të 

gjata ushtarake (blejzer); mantila; jelek të mbushur me pupla; xhaketa nga lani (material); 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

86 

 

 

xhaketa për skijim; xhaketa erëmbrojtëse; xhaketa ushtarake; xhaketa të shkurta; mushama; 

ndrresa; jelak; kollare; triko; çorapë; shalla; dorashka; rroba për not; rroba për zhytje; 

shtrengues për trup (hallter); ndrresa të poshtëme; nënfunda; bokserka; brekë; rroba për 

gjumë; pizhama; bade mantil-rroba banjoje; rroba shtëpie; mbathje; sandale; këpucë plazhi; 

japanka-sandale me një gisht; atlete nga pelhura; çizme; atlete për stërvitje; çizme për 

skijim; atlete; atlete sportive; këpucë; këpucë lekure; papuçe; mbulesa koke; kapela; kapela 

me strehë - kaçketa; shamija; kapela të thurura  

 
 

(210) KS/M/ 2016/750 

(220) 03/06/2016 

(300)  

(731) INTELKOM d.o.o.  

Zagrebačka c. 145a, HR-10000 ZAGREB, 

HR 

(526)  

(591) bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Mbajtësit për telefonat mobil; USB pajisjet memorje (USB flash drajverat); 

memorie kartelat (pajisjet për memoriet kompjuterit); (kokë) marrësit  telefonik; pajisjet 

bluetooth; telefonat; pajisje portative të komunikimit; telefonat mobil; aparatet për 

riprodhimin e zërit (MP3 players); mekanizmat monedhë-operues për setet televizive 

(kontrolluesit nga largësia); disqet USB; ngarkuesit (karikuesit) mobil portative për 

telefonat mobil; albumet elektronike; kornizat e fotgrafive dixhitale; DVD players; disk 

drajverat për kompjutera; aparatet për regjistrimin, transmetimin dhe / ose riprodhimin e 

zërit dhe imazheve për telekomunikimet; pajisjet kompjuterike periferike (kamera); bateri; 

pajisjet portative multimediale për riprodhimin e të dhënave të zërit dhe imazhit (media 

players portativ); kabllot për transmetimin të të dhënave për përdorim me telefonat mobil 

(telat për telefona); PDA (asistentë digjital personale); kompjuter tablet; tastierë; miu për 

kompjute; zëruesit; mikrofona  

 
 

(210) KS/M/ 2016/761 

(220) 07/06/2016 

(300)  

(731) Shenzhen AEE Aviation Technology 

Co., Ltd. AEE Hi-Tech Park, Tangtou 

Crossroad, Songbai Road, Shiyan Town, 

Bao'an District, Shenzhen, , CN 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 
 

(540)   

(546) 
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(511) 12  Automjetet me telekomandë, të tjera nga lodrat; Automjete për bartje nga toka, 

ajri, uji apo hekurudha; Automjete elektrike; Korniza për biçikleta dhe çikleta; Shtresa të 

jashtme për goma pneumatike; Avioni; Automjetet e ajrit; Barkat; Helika; Pjesë e 

lëvizshme për automjete.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/762 

(220) 07/06/2016 

(300)  

(731) Pivovarna Union d.d. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

(526)  

(591)  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  aktivejšn generejšn 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shurupe te shtuara të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

çaj i bërë me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka; brumë dhe ëmbëlsira, akujt ushqimor; 

mjaltë, melasë; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, salcat  (mëlmesa); erëza; 

akulli për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe 

produktet e  çokollatës; kafe e ftohtë 

32  Pijet e bëra me ekstraktet e hopit pa alkool; ujërat mineral; ujërat e tryezës; ujërat për 

pije; uji i gazuar; ujërat e burimit; ujë me dioksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara 

te bëra me ujë mineral dhe frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet e frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; 

pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht të shtuar,  produktet e qumështit apo 

desertët e qumështit; pije e perimeve dhe lëngje e perimeve; pijet jo alkoolike te perimeve 

ose me perime të shtuara; pijet e fermentuara jo alkkolike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e  ujërave mineral dhe te dioksid karboni dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lengjëve të frutave dhe pijeve me bazë të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërat e tryezës; ujërat për pije me aditivë 

(pijeve jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt (fletëpalosje, prospektet, materialet e 

shtypura, mostrat); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; 

reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; 

propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i publikimeve (katalogëve) sipas 

porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në radio; reklamimi në 

televizion; relacionet me publikun;  studime te tregut; hulumtimi i tregut; publikimi  dhe 

prodhimi i tekstit dhe audio dhe imazheve për qëllime komerciale dhe reklamimi; 

përgatitja,  aranzhimi dhe organizimi i panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe 

tubimeve tregtare tjera për qëllime biznesi  dhe reklamimi  

 
 

(210) KS/M/ 2016/763 

(220) 07/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) Pivovarna Union d.d. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

(526)  

(591) E verdhë, rozë,  e bardhë, e kaltër 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

 

 

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shurupe te shtuara të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

çaj i bërë me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka; brumë dhe ëmbëlsira, akujt ushqimor; 

mjaltë, melasë; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, salcat  (mëlmesa); erëza; 

akulli për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe 

produktet e  çokollatës; kafe e ftohtë  

32  Pijet e bëra me ekstraktet e hopit pa alkool; ujërat mineral; ujërat e tryezës; ujërat për 

pije; uji i gazuar; ujërat e burimit; ujë me dioksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara 

te bëra me ujë mineral dhe frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet e frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; 

pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht të shtuar,  produktet e qumështit apo 

desertët e qumështit; pije e perimeve dhe lëngje e perimeve; pijet jo alkoolike te perimeve 

ose me perime të shtuara; pijet e fermentuara jo alkkolike  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e  ujërave mineral dhe te dioksid karboni dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lengjëve të frutave dhe pijeve me bazë të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërat e tryezës; ujërat për pije me aditivë 

(pijeve jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt (fletëpalosje, prospektet, materialet e 

shtypura, mostrat); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; 

reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; 

propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i publikimeve (katalogëve) sipas 

porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në radio; reklamimi në 

televizion; relacionet me publikun;  studime te tregut; hulumtimi i tregut; publikimi  dhe 

prodhimi i tekstit dhe audio dhe imazheve për qëllime komerciale dhe reklamimi; 

përgatitja,  aranzhimi dhe organizimi i panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe 

tubimeve tregtare tjera për qëllime biznesi  dhe reklamimi.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/764 

(220) 08/06/2016 

(300)  

(731) DongGuan ZKTeco Electronic 

Technology Co., Ltd No.26, Pingshan 188 

Industry Zone, Tangxia Town, Dongguan 

City, CN 

(526)  

(591)     E zezë 

(540)   

(546) 

 

 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

89 

 

 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(511) 9  Programe për kompjuter [programe], regjistrues; Programet kompjuterike [softuer 

qe mund te shkarkohen]; Softuer aplikative për kompjuter,  qe shkarkohen; kartat e 

identitetit, magnetike; Aparat për përpunimin e të dhënave; lexues i bar kodeve; pajisjet 

anësore  kompjuterike; magnetik e të dhënave mediatike; dekoder magnetik; Monitor 

[pajisjeve kompjuterike]; Monitor [Programe kompjuterike]; Lexues [pajisje për 

përpunimin e te dhënave]; Disqet optike; Karta me qark te integruara [smart karta]; rrathë 

identifikimit dekodues, magnetike; Karta për dekodimin e çelësave për shtëpi me qira; 

Parking matës; kontrollimin e  linjave me mjete dore; aparatura për regjistrimin e kohës; 

makina për shpimin e kartave për zyre; kontroller në mjete lëvizëse të punës; orë kohë 

[pajisje për regjistrimin e kohës]; Pajisje për komunikim ne rrjet; Video kamera; aparat 

monitorimi, elektrike; mallrat optike; Material për rrjeta te energjisë elektrike [fije, 

kabllove]; burim të qëndrueshëm elektrike; Kontrollor për panella [energjisë elektrike]; 

Switcha, elektrike; Aparate për komandim nga distanca; skena për shtypje qarkore; pajisjet 

mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; Alarmet; instalimet për parandalimit 

të vjedhjes, elektrike; bllokim, elektrike; Bateritë, elektrike 

42  Hulumtime teknike; Hulumtimet dhe zhvillimin e produkteve të reja për të tjerët; 

Studimin e projekteve teknike ; dizajne industrial; analiza ne sistemet kompjuterike; 

Mirëmbajtja e softuerëve kompjuterik; Dyfishimi i programeve kompjuterike; Updejtat  e 

softuerëve për kompjuter; softuerë për dizajnim me kompjuter; mirëmbajtjen e serverëve; 

Qiradhënie për Ueb serverë; informata te reja  

 
 

(210) KS/M/ 2016/765 

(220) 08/06/2016 

(300) 302016001790.9  20/01/2016  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 5  Pastruesit medicional të gojës dhe preparatet për kujdesin e dhëmbëve për      

kafshët; freskuesit medicional të frymëmarrjes për kafshët 

18  Lëkurë e paregjur përtypëse për qen 

21  Furçë e dhëmbëve për kafshët 

31  Foragjere për kafshët; produkte ushqimore për kafshë; preparatet e ushqimit të 

kafshëve; përtypës ushqimor për kafshët; artikuj ushqimor përtypës për kafshë ; produkte 

përtypëse ushqimore për kafshët shtëpiake; përpunuesit ushqimor për kafshë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/766 

(220) 08/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) ETİ GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(526)  

(591) vishnje, kuqe, rozë, portokalli, kafe, 

bardhë, e zezë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

 

 

 

(511) 30  Biskota; çokolata; kuleç-ëmbëlsirë; kreker-njelmësira; uafëll; torte; ëmbëlsirë   

  frutash (e thartë); ëmbëlsira-pastiçeri; akullore; akull për ushqim 

 
 

(210) KS/M/ 2016/767 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) Granit Doshlaku 

Manaferra L.L.C Zeki Shulemaja, Objekti 

Dardania, 6/18, 10000, Prishtinë, KS 

(526)  

(591) NGJYRA VJOLLCË NGJYRA E 

VERDHË 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

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

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to, 

analizat industriale dhe sherbimet e hulumtimit, dizajnimi dhe krijimi i harduereve dhe 

softuereve kompjuterik  

 
 

(210) KS/M/ 2016/768 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) Granit Doshlaku 

Manaferra L.L.C  Zeki Shulemaja, Objekti 

Dardania, 6/18, 10000, Prishtinë, KS 

(526)  

(591) NGJYRA E GJELBËRT HEX: 

#9ab035| RGB: 154, 176, 53 NGJYRA 

HIRI HEX: #828282 | RGB: 130, 130, 130 

NGJYRË PORTOKALLI  HEX: #fcad2c | 

RGB: 252, 173, 44 

(540)   

(546) 
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(740)   
 

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/769 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) a.d.Jaka.80 Radovis 

Shkup, MK 

(526)  

(591)  

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 
 

(540)  KASEN 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinare, ushqim 

për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për dressings; 

material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; përgatitjet për shkatërrimin 

parazitë; fungicides, herbicide 

44  shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/770 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) GENTLI Sh.P.K. 

Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PLANIKA 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve 

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/771 

(220) 14/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) GENTLI Sh.P.K. 

Dardania, Kurrizi 49 10000 Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

 

 

 

(511) 3  Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve  

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/772 

(220) 14/06/2016 

(300) 014970032  30/05/2016  DE 

(731) VEKA AG 

Dieselstr. 8 48324 Sendenhorst, DE 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates"Kodra e Diellit Rr. 1 

lam11/5 Prishtinë 
 

(540)  VEKA Spectral 

(546) 

 
 

 

(511) 17  Produkte te plastikës në formë të profileve, vula të formësuara për produktet e 

lartpërmendura, pjesë të formësuara (produkte gjysmë të përfunduara), pllaka.  

19  Materiale për ndërtim, dritare, rolete në formë roleri dhe dyer të plastikës, sistemi i 

dritareve të plastikës, sistemi i dyerve të plastikës dhe sistemi i roletave në formë roleri të 

plastikës, dritare/rolete që palosen, kulme, mbulesa dhe mbulesa të murit nga plastika, 

profile, vula dhe pllaka plastike, të gjitha produktet e lartpërmendura për ndërtim; Gardhe, 

kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë dhe ndarëse të plastikës, dhe pajisje për lidhjen e 

tyre, të përfshira në klasën 19  

 
 

(210) KS/M/ 2016/773 

(220) 14/06/2016 

(300) 014970123  30/05/2016  DE 

(731) VEKA AG 

Dieselstr. 8 48324 Sendenhorst, DE 

(526)  

(591)  

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

(540)   

(546) 
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

 

(511) 17  Produkte te plastikës në formë të profileve, vula të formësuara për produktet e 

lartpërmendura, pjesë të formësuara (produkte gjysmë të përfunduara), pllaka.  

19  Materiale për ndërtim, dritare, rolete në formë roleri dhe dyer të plastikës, sistemi i 

dritareve të plastikës, sistemi i dyerve të plastikës dhe sistemi i roletave në formë roleri të 

plastikës, dritare/rolete që palosen, kulme, mbulesa dhe mbulesa të murit nga plastika, 

profile, vula dhe pllaka plastike, të gjitha produktet e lartpërmendura për ndërtim; Gardhe, 

kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë dhe ndarëse të plastikës, dhe pajisje për lidhjen e 

tyre, të përfshira në klasën 19  

 
 

(210) KS/M/ 2016/774 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) JT International SA 

8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland , CH 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  

(546) 

 

 

(511) 34  “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 

(210) KS/M/ 2016/775 

(220) 14/06/2016 

(300)  

(731) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76,6824 BM Arnhem, NL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DYNACOAT 

(546) 

 
 

 

(511) 2  Shtresa, bojra, vernikë, llakra, materiale për dorë të para; holluesa për bojra, 

trashësa për bojra; ruejtësa kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyruesa; 

materiale për ngjyrim; ngjyruesa, lëndë ngjyeruese; fiksuesa; rrëshira natyrale, metale në 
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formë cipe të hollë dhe pluhuri për piktorë dhe dekorues.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/776 

(220) 16/06/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  supë e kthjellët, supë gjedhi, gjelatin për ushqim, jogurt (kos), koncentrate për 

supë, pemë dhe perime të konzervuara thara dhe ziera, margarinë, marmaladë, vjra për 

ushqim, yndyrna për ushqim, qumsht, pije qumshti në të cilat dominon qumshti, prodhime 

qumshti, qullë pemësh, zhele pemësh, sallata pemësh, ajkë (prodhime qumshti), bajame të 

përgatitura, yndyrna ushqimore, gjalpë (puter), gjalpë (kajmak për puter), misër (vaj misri), 

djath, lule dielli (vaj lule djelli) për ushqim, supë perimesh, ton (peshk), hurma, haringa 

(peshk), patatina (patate të ferguara), xhem. 

30  bajame (ëmbëlsira me bazë bajamesh), kafe e bardhë, biskota, bonbone, nafore, drithëra 

(fjolla nga drithërat e thara), fjolla të ngjyrosura, kakao, pije me bazë të kakaos, kakao 

(prodhime nga kakao), kakao me qumsht, bonbone karameli, kafe, kafe (aroma), kapuçino, 

qullëra me bazë qumshti për ushqim, ajkë e rahur (prodhime për forcimin e ajkës së rahur), 

ëmbëlsira mjalti, ëmbëlsira pemësh, pastile (bonbone), pije me bazë kafeje, puding, fjolla 

misri, ëmbëlsira, ëmbëlsira (brum për ëmbëlsira), pjekurina të imta të këndshme, çaj, 

ëmbelsira caji (minjonë), pije çokollate, çokollatë me qumsht, prodhime sheqeri.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/777 

(220) 16/06/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

 (526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   

(546) 

 
(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe kafshë e gjahu, përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të ziera; zhele, xhem, kompot, vezë, qumsht dhe produkte 

qumshti, vajra ushqimore dhe yndyrna. 

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, sago, kafe artificiale, miell dhe prodhime prej 
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drithrave, bukë, akullore, mjaltë, melasë, maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, 

salca (si mëlmes); erëza; akull. 

32  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.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/778 

(220) 16/06/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK, MK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Peshk, peshk dhe prodhime me bazë peshku, i konzervuar, gjysëm i konzervuar – 

peshk, file peshku, peshkim (prodhime të fituara nga peshkimi), sardele, ton, haringa.   

35  Veprimtari tregëtare, eksport-import (agjenci për eksport-import)  

 
 

(210) KS/M/ 2016/779 

(220) 16/06/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  DENTAMED 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Pastë për dhëmbë, mjete për shperlarje të gojës, preparate për higjienë orale dhe 

dentare, gjegjësisht preparate jomjeksore për zbardhim dhe lustrim të dhëmbëve, gjel per 

dhëmbë, kujdes për gojën (prodhime për kujdes për gojën), të cilët nuk janë për përdorim 

në mjeksi, mjete për kujdes të dhëmbëve  

21  Brusha për dhëmbë  
 

 

(210) KS/M/ 2016/780 

(220) 16/06/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

(540)  ЧАРДАК CHARDAK 

(546) 

 
 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

96 

 

 

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(511) 33   Verë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/811 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BONSTYMA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë. 

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/812 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MEADANZA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 
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për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.  

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.  

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/813 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SELVSTEO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.  

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/814 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(540)  INDENZIQ 

(546) 
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(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.  

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë. 

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  
 
 

(210) KS/M/ 2016/815 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TERSIMIA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.  

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  
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(210) KS/M/ 2016/816 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NYMBLYA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë  

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/817 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NYMBLEA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 
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kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë  

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/818 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel , DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RELSTEA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet. 

10  Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë. 

44  Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/820 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591)  

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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 
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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;.   
 

 

(210) KS/M/ 2016/821 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Kaltërt, vjollcë, bardhë, rozë dhe 

verdhë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

(540)   

(546) 

 
(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 
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tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.   
 

 

(210) KS/M/ 2016/822 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Kaltërt, vjollcë, bardhë, rozë dhe 

verdhë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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;.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/823 

(220) 17/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Kaltër, vjollcë, bardhë, rozë, verdhë 

dhe gjelbër 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

 
(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;.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/824 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Kaltër, vjollcë, bardhë, rozë dhe 

verdhë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners"Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/825 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) Atlantik Group" SH.P.K 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Bardhë, rozë, vjollcë, kaltërt 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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  
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16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.   
 

 

(210) KS/M/ 2016/826 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Bardhë, rozë, vjollce, verdhë, gjelbër 

dhe portokalltë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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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(210) KS/M/ 2016/828 

(220) 17/06/2016 

(300)  

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, Peroc p.n., KS 

(526)  

(591) Bardhë, vjollcë, rozë, kaltër dhe 

verdhë 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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;.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/829 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ADANA ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ BAKLALI CADDESİ 

NO: 19 SARIÇAM /ADANA / , TR 

(526)  

(591) Bardh dhe rozë 

 

(540) 

(546) 
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike 

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 

veterinare. Shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; shtojcat dietike; 

shtojcat (suplementet) ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi (largimin e 

peshës); ushqim për bebe; barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për qëllime 

mjekësore. Preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve, materiale 

dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve. Përgatitjet 

sanitare për përdorim mjekësor; jastëkët higjienik; tamponët higjienik; emplastër , 

materialet për lidhje; pelena, duke përfshirë ato të bëra prej letre dhe tekstileve. Përgatitjet 

për shkatërrimin parazitëve; fungicidet, herbicidet. Deodorantët, përveç për qeniet njerëzore 

ose për kafshë; përgatitjet për rifreskimin e ajrit. Dezinfektuesit; antiseptikët; detergjentet 

për qëllime mjekësore.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/830 

(220) 20/06/2016 

(300) 3141380  18/12/2015  UK 

(731) Lowe International Limited C-Space 

37-45 City Road  London EC1Y 1AT , UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

(540)   

(546) 

 
(511) 35  Shërbimet e reklamimit; shërbimet agjencioneve të reklamimit; përgaditjen dhe 

vënjen e reklamave; prodhimin e reklamave komerciale; radio dhe tv reklamimet; krijimin e 

brendeve, zhvillimin dhe shërbiet e këshillimeve; menaxhimin e bizneseve dhe këshilla; 

kërkesat biznesore dhe hulumtimet; informata biznesi dhe hulumtim; shërbimet e 

këshillimeve biznesore; vlerësimet biznesore; shërbimet e këshillave rreth bizesit; 

shërbimet e këshillimeve rreth biznesit në lidhje me sponzorimet dhe franqizat; shërbimet e 

publicitetit; shërbimet e marrëdhënjeve me publik; shërbimet e marketingut; analizimin dhe 

hulumtimin e tregut; studimin e tregut; shërbimet direkte të marketingut; shërbimet e 

promovimit të shitjeve; shërbimet promovuese; shërbimet e informimit, këshillimit dhe 

konsultimit në lidhje me si më lartë.  

42  Shërbimet e zhvillimit të markës; shërbimet e dizajnimeve, shërbimet e dizajneve 

grafike, shërbimet e dizajneve të paketimit, shërbimet e dizajneve dhe vizatimeve; krijimin 

dhe mirëmbajtjen e webfaqeve, shërbimet e informimit, këshillimit dhe konsultimit në 

lidhje me si më lartë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/831 

(220) 20/06/2016 

(300)  

 

(540)  

(546) 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

108 

 

 

(731) Joma Sport, S.A. 

C/ Ramón y Cajal, 112, 45512 Portillo de 

Toledo, ES 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

 

 

(511) 25  Rroba, mbathje, kapela; pjesë të sipërme të cizmeve, kasketë; mbrojtës për veshje 

(dress shield); pajisje metali për mbathje; pjesë të sipërme të mbathjeve; korniza të 

kapelave [strukturë]; taka për mbathje; taka për corape; taka; shputa të brendshme; pajisje 

kundër rrëshitjes për mbathje; xhepa për rroba; astar I gatshëm [pjesë të veshjes]; gjoks 

këmishe; bolero e këmishës; shputa për mbathje; sumbulla metalike për cizme futbolli; 

këllëf për mbathje; veshje anësore për mbathje.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/832 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kuqe, e bardhë 

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, Vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/833 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e gjelbërt, e verdhë, e bardhë, 

e kuqe  

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/834 

(220) 20/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) Mehmet Shala “ EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kaftë, e kaltërt, e zezë, e 

verdhë, e bardhë 

(740)   
 

 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/835 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “ EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kaftë, e zezë, e verdhë, e 

bardhë 

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna  

 
 

(210) KS/M/ 2016/836 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kaftë, e kaltërt, e zezë, e 

verdhë 

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna  

 
 

(210) KS/M/ 2016/837 

(220) 20/06/2016 

(300)  

 

(540)   

(546) 
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(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kaftë, e zezë, e verdhë, e 

bardhë 

(740)   
 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/838 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e kaltert, e bardhë, e verdhë 

(740)   

(540)   

(546) 

 

 
(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/839 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Mehmet Shala “EuroFood” 

Turgut Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(526)  

(591) Ngjyra e gjelbert, e kuqe, e bardhë, e 

zezë 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna  
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(210) KS/M/ 2016/840 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) “INFINIT” Sh.p.k 

Shtjefan Gjeqovi, 20000, Prizren, , KS 

(526)  

(591) 100% PANTONE 282 C, 81% 

PANTONE 2995 C, 67% PANTONE 2995 

C, 100% PANTONE TRANS. WHITE  

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/841 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Ramadan Kryeziu N.P.T Moni 

Edit Durham 167   , KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 39  Shitje mallrash dhe aparate te ndertimtarise.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/842 

(220) 20/06/2016 

(300)  

(731) Ramadan Kryeziu N.P.T Moni 

Edit Durham 167   , KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 39  Shites mallrash dhe aparate ndertimtaris   

 
 

(210) KS/M/ 2016/843 

(220) 22/06/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) International Airport “Adem Jashari”, 

Prishtine, International Airport “Adem 

Jashari”, Prishtine, , KS 

(526)  

(591) International Airport “Adem Jashari”, 

Prishtine,  

(740)  Vjosa Misini Prishtinë 
Rr. Zija Shemsiu U/3, H.5 Nr. 11 

049/780 764 

 
 

 

 

 

(511) 43 Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe te pijeve, strehim te perkohshem, 

sherbime te kafiterive, kafe, kafiteri. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/844 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA, 

KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta. 

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 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 
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jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

  
 

(210) KS/M/ 2016/845 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

(540)   

(546) 
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Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/846 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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 
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shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/847 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/848 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke 
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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. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/849 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/850 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   

(546) 

 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

117 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/851 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/852 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(540)   

(546) 
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(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/853 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/854 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(540)   

(546) 
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(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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.     
 

 

(210) KS/M/ 2016/855 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  

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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(210) KS/M/ 2016/856 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar , TR 

(526)  

(591) Ngjyrë kafe 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke 

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/857 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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 
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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.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/858 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar , TR 

(526)  

(591) Ngjyrë e kuqe 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke 

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/859 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar , TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.  
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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. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/860 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) ZİYLAN MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 

No:24, K:3, Mahmutbey, Bağcılar – İstanbul 

/ TURKEY, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala. 

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke. 

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. 
 

 

(210) KS/M/ 2016/861 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SP 446 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma.   
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(210) KS/M/ 2016/862 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SP 346 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/863 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SP 246 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/864 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SPORTMAX KR109 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma pneumatike. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/865 

(220) 22/06/2016 

(300)  

 

(540)  SPORTMAX KR108 

(546) 
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(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(511) 12  Goma pneumatike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/866 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SPORTMAX KR106 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma pneumatike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/867 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(540)  SPORTSMART MAXX 

(546) 

 
 

 

(511) 12  Goma.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/868 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(526)  

(591)  

(540)  GEOMAX MX-12 

(546) 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 
 

(511) 12  Goma. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/869 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH 

DAIRY BOARD; Agro Food Park 13 8200 

Aarhus N Denmark, DK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 

perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshti dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/870 

(220) 22/06/2016 

(300)  

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH 

DAIRY BOARD; Agro Food Park 13 8200 

Aarhus N Denmark, DK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 

perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshti dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.  
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(210) KS/M/ 2016/871 

(220) 22/06/2016 

(300) VA201503241  21/12/2015  DE 

(731) MEJERIFORENINGEN DANISH 

DAIRY BOARD Agro Food  Park 13 

8200 Aarhus N, DK 

(526)  

(591) Kuqe dhe Argjendi 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29   Gjalp dhe shperhapeset kryesisht te perbera nga perzierja e gjalpit me vajin 

vegjetal; krem djathi; yndyrnat dhe vajerat ushqimore   

 
 

(210) KS/M/ 2016/872 

(220) 22/06/2016 

(300) VA201503244  21/12/2015  DE 

(731) Krem bajameje për bebe. 

Agro Food  Park 13 8200 Aarhus N, DK 

(526)  

(591)  Gri e erret, Gri e hapur, Kuqe, Kalter 

dhe Argjendi 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 

perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshit dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/873 

(220) 23/06/2016 

(300)  

(731) IIC-Intersport International 

Corporation GmbH (A corporation 

organized and existing under the laws of 

Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006 

Bern, CH 

(526)  

(591)           E zezë, e kuqe         

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  

(540) 

(546) 
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(511) 3  Kremë për këpucë dhe çizme, lustrim për këpucë, dyll për këpucë.  

9  Syze dielli, syze sporti; syze dhe periskopë për not dhe zhytje; mbrojtëse për sy dhe 

maska për skijim dhe sporte tjera në borë, syze për çiklistë, helmeta mbrotjëse për sporte; 

helmeta për skijim; helmeta për çiklistë; kostume për zhytje, dorëza dhe maska; syze pa 

bishta; pulsë-matës, pedometër (matës për ecje) dhe indikatorë tjerë elektronikë portativ për 

matje, duke përfshirë ato për kyç të dorës; softuer për lojra dhe softuer edukativ, duke 

përfshirë në formë të aplikacioneve për pajisje mobile elektronike, për mësimin e sporteve 

dhe/apo për pjesëmarrje virtuale. 

14  Ora, ora muri, ora dore, kronometër, ora për sporte dhe zhytje, ora xhepi.  

18  Çanta sportive për qëllime të përgjithshme, çanta shpine, çanta shpine për skijim, çanta 

plazhi, çanta udhëtimi, çanta për rrypa, gjegjësisht çanta skijimi që vendosen në bel, 

bastunë dhe shkopa për ecje. 

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për kohë të lirë, këpucë dhe mbulesa për 

kokë (të përditshme dhe të kohës së lirë); veshje, këpucë dhe mbulesa koke për sport; 

këpucë sportive për sporte të hapësirave të mbyllura; këpucë sportive për sporte në 

ambiente të jashtme; këpucë për ecje në pyll dhe ngjitje në male; veshje, këpucë, mbulesa 

koke për sporte dimri, duke përfshirë skijimin dhe rrëshqitjen me snoubord; çorapë, çorapë 

termike, çorapë specifikisht për sporte dimërore apo verore; çizme për skijim dhe rrëshqitje 

me snoubord; këpucë golfi, këpucë për çiklizëm. 

26  Lidhëse këpucësh 

28  Artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në këtë klasë (përpos veshjeve), duke 

përfshirë shtresa mbrojtësë për kyçe, mbrojtëse për bërryla, mbrojtëse për shpatulla, 

mbrojtëse për kyçe të këmbëve, mbrojtëse për kërci dhe mbrojtëse për gjunjë; shtresa 

mbrojtëse për gjunjë dhe mbrotjëse për bërryla për sport; dorëza për golf; çanta të 

përshtatura për transportin e artikujve të sportit; shtresime mbrojtëse (pjesë për kostume 

sportive; patina me rrotë, patina; skejtbord; snoubord, skija, lidhëse për ski, snoubord apo 

këpucë bore, shkopinjë për skija, skuterë (lodra); lojra, lodra; dërrrasë lundrimi; krahë 

lundrimi; pupëla, topa për sport, topa për hendboll, volejboll, basketboll, volejboll plazhi, 

futboll, ragbi; pompa për fryerjen e topave sportive, dorëza për portier, pajisje trajnimi 

sportive, shkopinjë për topa terreni, shkopinjë për futboll të vogël, shkopinjë për hokej në 

fushë, rrypa për sport, reketa për tenis, badminton, skvosh dhe ping-pong.   

35  Reklamime, duke përfshirë marketing të drejtpërdrejtë dhe marketing online; menaxhim 

biznesi; administrim biznesi, menaxhim të dosjeve kompjuterike, menaxhim të porosive 

dhe menaxhim të stokut, menaxhim biznesi dhe konsulencë organizative, konsulencë për 

organizim dhe menaxhim në fushën e këpucëve, veshjeve dhe artikujve për sport; dekorim 

të dritareve të shitoreve, demonstrim të mallrave, shpërndarje të materialeve reklamuese, 

reklamim direkt me postë, studime të marketingut, agjenci për import-eksport, dhënie më 

qira të hapësirës reklamuese, dhënie me qira të materialeve reklamuese, organizime të 

ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, promocione të shitjeve për tjerët duke 

i ndërlidhur në mënyrë jo të drejtpërdrejtë produktet e tyre me ngjarjet kulturore dhe 

sportive të sponsorizuara nga një ofrues i produkteve të përmendura, publikime të teksteve 

reklamuese, reklamime përmes radios, reklamime përmes televizionit; bashkimin e 

mallrave dhe shërbimeve të ndryshme për qëllime të tjerëve (pa përfshirë transportin e tyre) 

duke u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të shohin, zbulojnë dhe 

blejnë ato mallra apo shërbime, shërbime lidhur me përzgjedhjen dhe prezantimin e 

mallrave dhe shërbimeve, përmes përdorimit të dokumenteve të shtypura apo media 
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elektronike të komunikimit, kjo për qëllim të mundësimit të porosive përmes postës; 

prezantime të mallrave në gjitha mediat e komunikimit, për qëllime të shitblerjes; shërbime 

të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra përmes internetit; shitje me 

pakicë; shitje me pakicë të mallrave të të gjitha llojeve, në veçanti të veshjeve, këpucëve 

dhe mbulesave për kokë; shitje me pakicë përmes rrjeteve kompjuterike globale; shitje me 

shumicë dhe pakicë; shërbime të ofruara përmes një dhënësi të licensuar dhe/apo të 

licensuari për shërbime franshizë, gjegjësisht transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale; 

shërbime të këshillimit biznesor lidhur me themelimin dhe funksionimin e franshizave.  

39  Shpërndarje të mallrave të porositura përmes postës, në veçanti mallrat e porositura 

online; organizim të udhëtimve, organizim të pushimeve sportive; dhënie me qira të 

anijeve, dhënie me qira të automjeteve, rezervime të udhëtimit  

42  Arkitekturë, posaçërisht dizajnim të brendshëm të sallave për ekspozita dhe shitje; 

shërbime që ofrohen nga një licensues dhe/apo dhënës i licensës për franshizë, gjegjësisht 

transfer (ofrim) të diturive teknike; kontrollë të cilësisë; stilizim (dizajn industrial) 

 
 

(210) KS/M/ 2016/874 

(220) 24/06/2016 

(300)  

(731) Merak KGaA 

Frankfurtr Strasse 250 64293 Darmstadt, 

GERMANY, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BAVENCIO 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike,mjekesore dhe veterinare;preparete sanitare per perdorim 

ne mjeksi;ushqime dietaledhe substance te pershtatura per perdorim ne mjekesi apo 

perdorim ne veterinary.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/875 

(220) 28/06/2016 

(300)  

(731) Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski  12, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

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

bardhë,e verdhë, kafe dhe bezh. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 
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(511) 3  Krem bajameje për bebe.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/876 

(220) 29/06/2016 

(300)  

(731) dm-drogerie mark GmbH+Co.KG 

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, DE 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  reell'e 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Ngjitësa për fiksim të flokëve fals; Ngjitësë për fiksim të qerpikëve, flokëve dhe 

thonjve; Bojra për mjekër; Përgatitje zbardhimi dhe lëndë të tjera për përdorim në 

lavanderi; Përgatitje zbardhimi për qëllime kozmetike; Përgatitje për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe zmerilim; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për 

qëllime shtëpiake; Përgatitje për largim ngjyre; Përgatitje për largim ngjyre për flokë; 

Shpërlarësa ngjyre për flokë; Përgatitje për largim ngjyre për flokë; Shpërlarësa ngjyre për 

flokë; Bojra për kozmetikë; Përgatitje kujdesi për kozmetikë floku; Përgatitje kozmetike 

për kujdes të flokut; Përgatitje kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; lëndë kozmetike; 

Produkte kozmetike; lëndë kozmetike për zbukurim; Pasta dhëmbësh; Bojra për flokë; vajra 

esencialë; Ngjyruesa për qerpikë në formë lapsash dhe pudrash; Balsamë për flokë; 

Përgatitje për zbardhim floku; Përgatitje për kujdes dhe zbardhim të flokut; Përgatitje për 

kujdes të flokut; Bojë për flok; Ngjyruesa për flok; Përgatitje për ngjyrosje dhe çngjyrosje 

floku; Përgatitje për ngjyrosje floku; Heqësa të ngjyrës së flokut; Kondicionuesa floku; 

Përgatitje për përdredhje floku; Përgatitje për çngjyrim floku; Bojë floku; Përgatitje për 

lyerje floku; Bojra flokësh; Bojra floku dhe produkte për zbardhim; Fiksuesa floku 

[përgatitje për stilim floku]; Xhelra për flok dhe spraj për flok; Produkte për çelje të ngjyrës 

së flokut; locionë për flok; Mekëtuesa për flok; Kremra për heqje qimesh; Shampo për flok; 

Shampo dhe kondicionuesa për flok; Spraj për flok; Përgatitje për drejtim floku; Xhelra për 

stilim floku; Përgatitje për trajtim floku; Këna [bojë kozmetike]; Produkte makjazhi; 

Përgatitje pa ilaç për kujdes të flokut; Përgatitje pa-ilaç për kujdes të lëkurës, flokut dhe 

lëkurës së kokës; Parfumë; Parfumë, vajra esencialë, produkte kozmetike, locionë për flok; 

Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe stilim të flokut; 

Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe valëzim 

permanent të flokut; Përgatitje për stilim të flokut; Përgatitje për pastrim, kujdes dhe krehje 

të flokut; Sapunë;  

8  Vegla dhe instrumenta (të operuara me dorë); Takëme; Armë brezi; Brisqe rroje; Prerëse 

floku elektrike dhe  jo-elektrike për përdorim personal; Hekura elektrikë për përdredhje 

floku; Drejtuesa floku elektrik; Hekura elektrik për stilim floku; Makina elektrike për 

qethje; Hekura elektrik për drejtim floku; Aparaturë elektrolize për heqje qimesh; Gërshërë 

për prerje floku; Piskatore për heqje qimesh; Gërshërë për prerje floku; Makina për heqje 

mjekre; sete  elektrikë për manikyr; aparaturë elektrike ose jo-elektrike për depilim; kuti 

për për makina rroje elektrike; lima; aparatura për shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike 

dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku (që operohen me dorë, jo-elektrike); makina 
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elektrike për qethje; instrumenta dore jo-elektrike për përdredhje floku; instrumenta dore 

për drejtim floku; piskatore për heqje qimesh; sete manikyri; lima thonjsh; lima thonjsh 

(elektrike); pinceta për thonj; gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike); prerëse 

thonjsh; pinceta për thonj; pajisje për shpim veshi; sete pedikyri; piskatore; pajise elektrike 

dhe jo-elektrike për depilim; rripa lëkure për mprehje brisk rroje; takëme për roje.    

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim; 

Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit; Shishe për ujë të ngrohtë; Drita nate (llamba); 

Aparatura avullimi; Pulverizuesa; Kapuçë për tharje floku; Ngrohësa shtrati; Aparatura për 

nxirje [shtretër të rrethuar me drita që emetonjë rreze ultra-vjollcë]; Instalime për gjenerim 

avulli; Hekura me avull; Aparatura për dezinfektim; Makina automatike dezinfektimi për 

tualetë; Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; Aparatura distilimi; 

Ventilatorë elektrikë për përdorim personal; Ҫajnikë, elektrikë; Abazhurë tavolinë me 

formë të rrumbullakët; Ngrohësa për këmbë, elektrikë ose jo-elektrikë; Aparatura avulli për 

masazh fytyre [sauna]; Tharëse flokësh; Aparatura tharje dore për banjo; Aparatura për ajër 

të grohtë; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjeksore; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura 

për largim të erës së keqe; Aparatura dhe makineri për pastrim ajri; Tharëse ajri; Instalime 

të banjës të saunës; Llamba me rreze ultra-vjollcë, jo për qëllime mjeksore; Qese sterilizimi 

të flakshme. 

21  : Mjete dhe enë kuzhive dhe shtëpiake; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar ato për 

pikturim); materiale për bërje furçe; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i 

papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Shishe për të 

aplikuar bojra flokësh; Tasa për përdorim në lyerje flokësh; Furça për përdorim në lyerje 

flokësh; Krëhëra elektrikë; Furça elektrike rrotulluese për flok; Furça floku të ngrohura në 

mënyrë elektrike; Furça floku; Shishe për aplikim bojë floku; Krëhëra; Krëhëra, elektrikë; 

Tasa për lyerje flokësh; furça për vendosje pudre për makjazh; aparatura për largim 

makjazhi, jo-elektrike; furça për vetulla; furça për kujdes të trupit dhe të bukurisë; artikuj 

për furçë; furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinës; krëhëra elektrikë; shtama; enë për 

shtëpi ose kuzhinë; mbajtëse peshqiri; shufra për peshqirë dhe rrathw për peshqir; sfungjerë 

për pastrim lëkure; krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë; këllëfë për krëhër; vegla 

kozmetike; aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe mishrash; furça thonjsh; pulverizues 

arome; aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo-elektrike për qëllime shtëpiake; kuti pudre; 

pufka pudre; furça rroje; mbajtëse furçash rroje; temjanica; kuti për sapunë; mbajtëse 

sapuni, pjata; makina automatike për shpërndarje sapuni; mjete tualeti; mbajtëse letër 

tualeti; makina automatike për letër tualeti; sfungjerë tualeti; dërrasa për larje; govata; furça 

dhëmbësh, elektrike; fill dentar; krurëse dhëmbësh; mbajtëse për krurëse dhëmbësh.    

26  Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; Lule artificiale; Fletë të holla alumini për kristalizim të flokut; Artikuj për 

zbukurim për flokë; Bigudi elektrike për flok; Rula elektrikë për flok; Shirita për flok; 

Kapëse floku; Skufje për lyerje floku; Fletë të holla për lyerje floku; Bigudi për flokë, 

elektrike; Bigudi për flokë, jo-elektrike; Letra për bërje floku kaçurrela; Llastikë për flokë; 

Zgjatuesa për flokë; Rula për flokë, elektrikë; Rula për flokë, jo-elektrik; Përdredhësa floku 

[pajisje shtesë për flok]; Paruke.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/877 

(220) 29/06/2016 

(300)  

(540)   HYPOLIP 

(546) 
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 5  Medikamentet me bazë të substancës aktive atorvastatin, të cilat përdoren për 

zvogëlimin e yndyrës në gjak.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/879 

(220) 29/06/2016 

(300)  

(731) SRAM GmbH 

Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 München, 

DE 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  EINSTONE 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës 

dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, shndërrimin, 

ruajtjen, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit, aparatura për regjistrimin, transmetimin 

dhe riprodhimin e figurave; Projektorë të dhënash, projektorë filmash; Mbartës magnetik të 

dhënash, pajisje dhe kompjutera për përpunim të dhënash; Programe kompjuterikë dhe të 

gjithë llojet e softuer-ëve kompjuterikë (të përfshirë në klasën 9), Aplikacione softuer-i 

(apps) për pajisje elektrike dhe komunikacionesh; Softuer-ë kompjuterikë dhe programe 

përpunimi të dhënash, dioda që emetojnë dritë dhe dioda lazer, duke përfshirë dioda që 

emetojnë dritë organike dhe dioda lazer; Përçuesa drite,  optolidhësa, sensorë optikë, 

barriera drite, modulë llampe  diode që  emetojnë dritë për qëllime sinjalizimi; ekranë të 

teknologjisë LED; Pajisje dhe aparatura elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin 

dhe kontrollin e instalimeve të dritës, llampave dhe trupave të ndriçues, për sistemet e 

manaxhimit të ndërtimit dhe për rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtimit, në 

veçanti modulëve të ndërfaqes për pajisjet dhe aparaturat e sipërpërmendura dhe 

transformatorët elektronikë dhe balastët elektronikë; Transformatorë të vegjël, bobina 

reaktori (impedance), elementë elektrikë lidhje dhe kontakti, duke përfshirë priza, pinceta të 

voglë, manikota, çelësa, ndërprerësa qarku; Pjesë për të gjithë mallrat e sipërpërmendur, të 

përfshirë në klasën 9.   
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(210) KS/M/ 2016/880 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) Sport Vision d.o.o. 

Pantelinska 79A PC Robot, 

76 300 Bijeljina, BA 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurë; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh. 

24  Tekstile dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera; shtretër dhe mbulesa të 

tavolinave.  

25  Veshje; këpucë; kapela 

28  Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të papërfshira në klasat e tjera; 

dekorime për pemën e krishtlindjeve. 

35  Atlete sportive, veshje dhe pajisje për shitje nëpërmjet rrjetit me shumicë dhe pakicë; 

reklamime; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë të produkteve si në vijim: lëkurë dhe imitime të lëkurës, 

mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme 

kuajsh, veshje; këpucë; kapela, lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të 

papërfshira në klasat e tjera; dekorime për pemën e krishtlindjeve.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/881 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 
(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për ecje malore (hiking), për plazhvalixhe 

(artikuj për bartje); qanta dore; qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për 

produkte toaleti (të zbrazëta);  sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë 

bartëse; qantë shpine; qanta për ndërrimin e fëmijëve ,qantë shkolle; qantë dore; (qantë për 

monedha), kuleta 

25  Rroba  për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë.”  
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35  Shërbime reklamimi, shprëndarje e materialeve reklamuese (fletushka, materiale të 

shtypura, prospekte, mostra të vogla); shërbime reklamimi online në rrjet kompjuterik; 

shërbime abonimi për gazeta (për të tjerët); menaxhim biznesi dhe konsulencë për 

organizim; menaxhimi i dosjeve të kompjuterizuara; promovimi i zbritjeve për të tjerët; 

demonstrimi i mallrave; informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (dyqan për 

këshillimin e konsumatorëve); promovimi i mallrave; organizimi i aktiviteteve 

promovuese; prezentimi i mallrave në të gjitha mediat e komunikimit; për shitje me pakicë; 

shërbime prokurimi për të tjerët; (blerja e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët); shërbime 

të shitjes me pakicë në dyqane; nëpërmes porosisë me postë apo online nëpërmjet një 

webfaqe for produkte, si sapunë, produkte perfumerie, kozmetikë, produkte për flokë dhe 

losione, qirinj (për ndriqim); enë kuzhine, pirunë dhe lugë, artikuj optik, tablo, (optike), 

syze dielli, magnetë dekorativ, aparate mjekësore dhe instrumente, aparate për masazhë, 

unaza për dhëmbë, shishe për pirje, biberon qetësues, (thithëse), shishe thithëse ushqyese, 

pompa për qumësht gjiri, aparate për gjidhënie, inkubatorë për bebe, termometër për 

përdorim mjekësor, aparate për gatim, gypa për banjo, ngrohës elektrik për shishe 

ushqyese, sterilizues, artikuj bizhuteri, ora, bylyzykë, mbajtëse qelësash, (xhingëll apo 

zinxhir), mbajtëse për bizhuteri (kuti), bizhuteri ngjitëse, instrumente shkrimi, kuti nga 

kartoni apo letra, libra, modele ngjitëse, qanta dore, qanta shpine, qanta shkolle, qanta 

udhëtimi, torba dhe valixhe, qanta për ndërrim të bebeve, qanta bartëse për bebe, mobilje, 

pasqyra, (qelq), korniza, arkë lodrash, jastekë, qarshafa përvec nga pëlhura, mobilje, 

(objekte për dekorim), lapsa lodra për foshnje, shtresa për laps-lodër për fëmijë, shtresa për 

ndërrim të foshnjeve, lodra për ecje për fëmijë, figurina (statuja), nga druri, dylli, plastelinë 

apo plastikë, artikuj për shtëpi si dhe enë kuzhine dhe konteinerë, brusha, (përvec brushave 

për ngjyrosje), takëm, gota (vazo), pëlhurë, shtroja për shtëpi dhe shtrat nga materiali lino, 

mbulesa për tavolinë nga lino, shtroja për banjo nga lino, roleta dhe perde nga tekstili, 

veshëmbathje për fëmijë, mbathje për fëmijë, (duke përjashtuar e), kapela për fëmijë, 

kapela për gra, lidhëse flokësh, kapëse (mbajtëse flokësh), broshë( aksesorë për veshje), 

zbukurime për flokë, lodra, lojëra, dekorimë për bredh të Vitit të Ri; pra mbledhja e të 

gjitha këtyre për përfitim të tjerëve, të këtyre mallrave duke iu mundësuar konsumatorëve 

që në mënyrë të përshtatshme të shohin dhe të blejnë këto mallra  

 
 

(210) KS/M/ 2016/882 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION Zone Industrielle du Bois-Joly 

Avenue des Sables 85500 Les Herbiers, FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 18  “Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për kamping, ecje malore (hiking), qanta për 

plazh, lëkurë e kafshëve; ombrella dhe bastun për ecje; valixhe (artikuj për bartje); qanta 

dore; qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për produkte toaleti (të 

zbrazëta);  sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë bartëse; qantë krahu; 
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qantë shkolle; qantë dore; (qantë për monedha), kuleta; qanta për ndërrimin e fëmijëve“.  

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/883 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables,85500 Les Herbiers, FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  
 

(540)  BILLIESMARKET 

(546) 

 
 

 

(511) 25  Rroba  për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë.  

35  Shërbime reklamimi, shprëndarje e materialeve reklamuese (fletushka, materiale të 

shtypura, prospekte, mostra të vogla); shërbime reklamimi online në rrjet kompjuterik; 

menaxhim biznesi dhe konsulencë për organizim; menaxhimi i dosjeve të kompjuterizuara; 

promovimi i zbritjeve për të tjerët; demonstrimi i mallrave; informata komerciale dhe 

këshilla për konsumatorë (dyqan për këshillimin e konsumatorëve); promovimi i mallrave; 

organizimi i aktiviteteve promovuese; prezentimi i mallrave në të gjitha mediat e 

komunikimit; për shitje me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët; (blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset tjera); shërbime të shitjes me pakicë në dyqane; nëpërmes porosisë 

me postë apo online nëpërmjet një webfaqe for produkte, si sapunë, produkte perfumerie, 

kozmetikë, produkte si syze dielli, artikuj bizhuterie, ora, qanta dore, qanta shpine, qanta 

udhëtimi, torba dhe valixhe, veshëmbathje për fëmijë, mbathje për fëmijë, (duke 

përjashtuar mbathjet ortopedike), kapela për fëmijë, kapela për gra, lidhëse flokësh, kapëse 

(mbajtëse flokësh), broshë( aksesorë për veshje), zbukurime për flokë, pra mbledhja e të 

gjitha këtyre për përfitim të tjerëve, të këtyre mallrave duke iu mundësuar konsumatorëve 

që në mënyrë të përshtatshme të shohin dhe të blejnë këto mallra.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/884 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE 

FASHION Zone Industrielle du Bois-Joly, 

Avenue des Sables, 85500 Les Herbiers , FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  
 

(540)  BILLYBANDIT 

(546) 

 
 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, qanta për kamping, ecje malore (hiking), për plazh, 

lëkurë e kafshëve; ombrella dhe bastun për ecje; valixhe (artikuj për bartje); qanta dore; 

qanta udhëtimi; qanta shpine; qanta për udhëtime; qanta për produkte toaleti (të zbrazëta);  
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sete toaleti të zbrazëta; qantë shpine me një krah; qantë bartëse; qantë shpine; qanta për 

ndërrimin e fëmijëve ,qantë shkolle; qantë dore; (qantë për monedha), kuleta. 

25  Rroba për fëmijë, mbathjet për këmbë për fëmijë, mbulesat për kokë për fëmijë. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/885 

(220) 30/06/2016 

(300)  

(731) BIRRA PEJA SH.A. 

Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(526)  

(591) ngjyrë e floririt, argjenti, e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 

alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara. 

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi. 

39  Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës, 

birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, ujit me 
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dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; 

aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; shpërndarja e 

mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e porosive; 

informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/886 

(220) 01/07/2016 

(300) AL-T-2016-201  09/03/2016  AL 

(731) ARSENI shpk 

Autostrada Shkodër-Hani i Hotit, Km. 5, 

Shkodër, AL 

(526)  

(591) Blu, e kuqe, e bardhe, e verdhe, 

akuamarinë  dhe portokalli 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Pije me bazë qumështë; milkshake/ koktej me qumësht; prodhime qumështi; 

qumësht aromatic; kos dhe pije me bazë kosi.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/887 

(220) 01/07/2016 

(300)  

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

 1800Vevey, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AZERA 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me përmbajtje të 

qumështit; zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; qumësht- bazë dhe desertët 

me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësues i qumështit); bath soje, të konservuara, 

për ushqim; vajra ushqimor dhe yndyra; pa – kremra  bulmeti   

30  Kafe, ekstrakte kafeje, preparatet me bazë kafe dhe pije; kafe e ftohte; zëvendësuesit e 

kafesë, ekstraktet e  zëvendësuesit të kafes,  preparate dhe pije  me bazë të zëvendësuesve 

të kafes; çikore (zëvendësues i kafes); çaj, ekstrakte çaji, preparatet me bazë  çaji dhe pije; 

çaj i ftohtë; preparatet me bazë malti për konsum njerëzor; kakao dhe preparatet me bazë 
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prej kakaos dhe pije; çokollatë, produktet e çokollatës, preparatet me bazë të çokollatës dhe 

pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamela: ëmbëlsira me sheqer;  sheqer; çamçakëz; ëmbëltuesit 

natyral; produkte nga furra, bukë, tharm, pastë; biskota, keksë , vafer, karamele me gjalpë, 

puding; akullore, akujt e ujit, sherbet, ëmbëlsira të ngrira,  biskota të ngrira, akuj të butë , 

jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose sherbet 

dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose 

jogurt të ngrirë; drithëra mëngjesi, muesli, thekon misri, ëmbëlsira drithërash në formë 

shufre, drithëra të gatshme për  ngrënie; preparatet e  drithërave.  

32  Ujë still, ujë flluskues, apo ujë të gazuar, uji i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë i 

aromatizuar; aromatizues frutash dhe pije me bazë frutash, fruta dhe lëngje perimesh, 

nektar, limonadë, bikarbonat natriumi dhe pije të tjera jo-alkoolike; shurupe, ekstrakte dhe 

esenca dhe preparatet të tjera për të bërë pije jo-alkoolike (përveç vajra esenciale); pije  

hirre; pije me bazë soje; pije malti joalkoolike; pije isotonike. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/888 

(220) 01/07/2016 

(300)  

(731) DERMAVITA COMPANY 

(LIMITED PARTNERSHIP) 

PARSEGHIAN & PARTNERS Spears str., 

Al Itihad building, Floor 6, Mussaitbeh, Al 

Sanayeh, Beirut , LB 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  JUVEDERM 

(546) 

 
 

 

(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.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/890 

(220) 01/07/2016 

(300)  

(731) DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d Kolinska ulica 1  1544 

Ljubljana, SI 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PERFETTA PAŠTETA 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i 

terur; mish i zier; peshk i konzervuar; peshk i terur; peshk i zier; pashtete mishi; pashtete 
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pule; pashtetë mëlçie; pashtetë peshku; pashtetë kafshesh gjahu; lyerje mishi dhe peshku; 

lyerje perimesh; salcë mishi dhe peshku; salcë perimesh; lyerje vegjetariane; salcë 

vegjetariane; lyerje baxhoje; fruta dhe perime të konzevuara, të teruar dhe të ziera;  pashtetë 

perimesh; gjelatinë; gjemëra; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra ushqyes 

dhe yndyrëra.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; sago; zevendesim të kafesë; miell; produkte të 

drithërave; bukë; keksa; ëmbëlsira; akullore; mjaltë; shurup melase; tharmë; pluhur 

pjekurinash; kripë; mustard; salcë (aromatik); erëza; akull; pastë; lyerje dhe gjell që 

përfshihen në klasifikimin ndërkombëtar 30 (IC 30)C.  

35  Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; sherbime 

klerikale; sherbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë, duke përfshirë shitjen 

edhe nëpërmjet internetit dhe onlajn nëpërmjet rrjetave kompjuterike (shitje elektronike) të 

produkteve si në vijim: mishit, peshkut, shpezëve, kafsheve të gjyetisë, ekstrakteve të 

mishit, mishit të konzervuar, mishit të terur, mishit të zier, peshkut të konzervuar, peshkut 

të terur, peshkut të zier, pashtetë mishi, pashtetë pule, pashtetë mëlçie, pashtetë peshku, 

pashtetë kafshësh gjahu, lyerje mishi, lyerje pashku, lyerje perimesh, salcë mishi, salcë 

peshku, salcë perimesh, lyerje vegjetariane, lyejre produktesh baxhoje, fruta dhe perima të 

konzervuara, të terura dhe te ziera, pastë perimesh, gjelle, xhemëra, salcë, vezë, qumështë, 

produkte baxhoje, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, 

zëvendësim të kafesë, miell, produkte të drithërave, bukë, keksa, ëmbëlsira, akullore, 

mjaltë, shurup melase, tharmë, pluhur për pjekurina, kripë, mustard, uthull, slacë, erëza.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/891 

(220) 06/07/2016 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, 

Skopje, MK 

(526)  

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

portokalli. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës. 

34  Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse; çakmakë purosh.     

 
 

(210) KS/M/ 2016/892 

(220) 06/07/2016 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

(540)   

(546) 
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uslugi  

VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, 

Skopje, MK 

(526)  

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

e kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

 

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/893 

(220) 06/07/2016 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi 

VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, 

Skopje, MK 

(526)  

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

e kuqe. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/894 

(220) 06/07/2016 

(300)  

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi VOLTALED DOOEL uvoz-izvoz 

Studenicani, s.Studenicani ul.3 br.61, 

Skopje, MK 

(526)  

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

e kaltër. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

(540)   

(546) 
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(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, ndezës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/895 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591) Ngjyrë hiri, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29   Qumsht dhe prodhime qumshti, djath, kaçkavall, ajkë e tharët  

 
 

(210) KS/M/ 2016/896 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12, 

1000 Skopje, MK 

(526)  

(591)  

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)    MOXIRAL 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; antibakterial për përdorim sistemik 

 
 

(210) KS/M/ 2016/901 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) Lulzim Beqiri 

Luli Sh.P.K Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4), KS 

(526)  

(591)  

(740)   
 

(540)  FINDER 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 
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tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; Aparate larje; Aparate ngritëse; 

Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); Aparate shpim;;  Aparate 

tërheqjeje shiritash metalikë; Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë; Dalta; Dalta 

konkave [vegla dore]; Dalta me kllapa; Dara; Forma hekuri derdhje; Garuzhde [vegla dore]; 

Gdhendës [vegla dore];  Gërmues për kurthe rëre; Gërshëra të mëdha për krasitjeje; 

Gërshërë; Gërshërë krasitjeje; Hapëse vrimash [vegla dore]; Instrumenta mprehëse; 

Kaçavida; Pinca; Shpues vrimash me numërim; Turjela; Tryela dore [vegla dore]; Vegla me 

tehe [vegla dore]; Vegla shpimi [vegla dore]; 

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin 

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  

 
 

(210) KS/M/ 2016/902 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) Lulzim Beqiri 

Luli Sh.P.K Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4), KS 

(526)  

(591)  

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; Aparate larje; Aparate ngritëse; 

Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull 

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); Aparate shpim;;  Aparate 

tërheqjeje shiritash metalikë; Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë; Dalta; Dalta 

konkave [vegla dore]; Dalta me kllapa; Dara; Forma hekuri derdhje; Garuzhde [vegla dore]; 

Gdhendës [vegla dore];  Gërmues për kurthe rëre; Gërshëra të mëdha për krasitjeje; 

Gërshërë; Gërshërë krasitjeje; Hapëse vrimash [vegla dore]; Instrumenta mprehëse; 

Kaçavida; Pinca; Shpues vrimash me numërim; Turjela; Tryela dore [vegla dore]; Vegla me 

tehe [vegla dore]; Vegla shpimi [vegla dore]; 

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 
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regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin 

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare  

 
 

(210) KS/M/ 2016/903 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) Lulzim Beqiri 

Luli Sh.P.K Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4), KS 

(526)  

(591)  

(740)   
 

(540)  VODOLEY 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; Aparate larje; Aparate ngritëse; 

Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); Aparate shpim;;  Aparate 

tërheqjeje shiritash metalikë; Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë; Dalta; Dalta 

konkave [vegla dore]; Dalta me kllapa; Dara; Forma hekuri derdhje; Garuzhde [vegla dore]; 

Gdhendës [vegla dore];  Gërmues për kurthe rëre; Gërshëra të mëdha për krasitjeje; 

Gërshërë; Gërshërë krasitjeje; Hapëse vrimash [vegla dore]; Instrumenta mprehëse; 

Kaçavida; Pinca; Shpues vrimash me numërim; Turjela; Tryela dore [vegla dore]; Vegla me 

tehe [vegla dore]; Vegla shpimi [vegla dore];   

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/904 

(220) 07/07/2016 

(300)  

(731) Lulzim Beqiri 

Luli Sh.P.K Rugaova Prishtinë, Kosovë 

(Magjistralja Prishtinë-Shkup KM 4), KS 

(526)  

(591)  

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; Aparate larje; Aparate ngritëse; 
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Aparate pastrami acetileni; Aparate pastrues që përdorin avull  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); Aparate shpim;;  Aparate 

tërheqjeje shiritash metalikë; Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë; Dalta; Dalta 

konkave [vegla dore]; Dalta me kllapa; Dara; Forma hekuri derdhje; Garuzhde [vegla dore]; 

Gdhendës [vegla dore];  Gërmues për kurthe rëre; Gërshëra të mëdha për krasitjeje; 

Gërshërë; Gërshërë krasitjeje; Hapëse vrimash [vegla dore]; Instrumenta mprehëse; 

Kaçavida; Pinca; Shpues vrimash me numërim; Turjela; Tryela dore [vegla dore]; Vegla me 

tehe [vegla dore]; Vegla shpimi [vegla dore];   

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  

 
 

(210) KS/M/ 2016/905 

(220) 08/07/2016 

(300)  

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

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

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

 

(210) KS/M/ 2016/906 

(220) 08/07/2016 

(300)  

(731) NIPPON SODA CO., LTD. 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  
 

(540)  MIMIC 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Insekticide, fungicide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në 

kopsht në shtëpi; insekticide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht 

në shtëpi; herbicide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht në 

shtëpi; acaricide për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe për përdorim në kopsht në shtëpi; 

insekticide për kontrollimin e termiteve; preparate për mbytjen e paraziteve  
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(210) KS/M/ 2016/908 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) “Saba Group” Sh.p.k.  

 Idriz Seferi p.nr. Gjilan 60000 , KS 

(526)  

(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë  

(740)  Kushtrim Bytyqi 

 Isa Boletini, nr. 59, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Instrumetet dhe aparaturat shkencore, nautike, vëzhguese, fotografuese, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për 

shpëtim të jetës dhe për mësim; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e rrymës; aparatet për inçizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqet 

inçizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për apartet që operohen me 

monedha; arkat për shitore, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterët; aparatet për fikjen e zjarreve.  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si bateri, rezervarë uji dhe fontana.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/909 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)  RELAX AQUA 

(546) 

 
 

 

(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).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/910 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) Keune IP B.V. 

Koningsweg 15 NL-3762 EA, Soest , NL 

(526)  

(591)  

 

(540)  KEUNE 

(546) 
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(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(511) 3   Kozmetikë; preparate për forcimin e flokëve; kremëra për flokë; preparate për 

dredhje flokësh; sprej për flokë; preparate për heqjen e ngjyrës nga flokët; preparate për 

ngjyrosjen e flokëve; preparate për valëzim permanent të flokëve; shkumë për flokë; gjel 

për flokë; losion për flokë; shampone.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/911 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) Keune IP B.V. 

Koningsweg 15 NL-3762 EA, Soest , NL 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  TINTA COLOR 

(546) 

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; preparate për forcimin e flokëve; kremëra për flokë; preparate për 

dredhje flokësh; sprej për flokë; preparate për heqjen e ngjyrës nga flokët; preparate për 

ngjyrosjen e flokëve; preparate për valëzim permanent të flokëve; shkumë për flokë; gjel 

për flokë; losion për flokë; shampone.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/912 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, 

LTD. 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, CI 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-

ku, Tokyo, Japan 
 

(540)  SANMITE 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Herbicidet; insekticidet; fungicidet; preparatet për mbytjen e barërave të këqija dhe 

shkatërrimin e parazitëve. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/914 

(220) 12/07/2016 

(300)  

(731) CINEPLEXX International GmbH  

Siebensterngasse 37 1070 Vienna, AT 

(526)  

(540)  CINEPLEXX 

(546) 
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(591)  

(740)  Dastid Pallaska 

Bulevardi Nëna Terezë 47/5, Prishtinë 
 

(511) 35   Shërbimet për menaxhimin e biznesit që kanë të bëjnë me operimin e kinemave.  

41  Zbavitje; Operimi me kinema; Prodhime të filmave kinematografik dhe prodhime të 

video filmave; prezantime të kinemasë; shfaqje të video filmave; dhënia me qera e filmave 

kinematografik dhe video filmave  

43   Kafe, kafeteri, restaurante, shërbime të barit, bufe.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/915 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) Mustafa  ERDEM "Pedaks" Sh.p.k. 

Banullë - Lipjan, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e zeze, e bardh dhe e kaltër e 

mbylltë 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

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

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

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë. 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/916 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) Mustafa ERDEM N.SH. “Q.E.A.  

GULISTAN” 

Banullë - Lipjan 

, KS 

(526)  

(591) E kuqe, e bardh dhe e kaltër e mbylltë 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 
 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

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

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

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë. 

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(210) KS/M/ 2016/917 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  VEET 

(546) 

 
 

 

(511) 8                Instrumente dore për perdorim për rroje; depilime dhe epilime; makina te 

rrojes elektrike; makina elektrike pӕr qethje; makinë prërese elektrike 

( trimer elektrik) për flokë; aparate elektrike për qethje; epilatorë; instrumente dore  për 

pengimin e rritjës se serishme te qimeve ; pajisje për eliminimin e qimeve(instrumente 

dore) me dritë pulsative (impuls) intenziv e cila e shkatrron gjëndren e qimes; pajisje 

elektrike(instrumente dore) të cilat pëngojnë rritjën e sërishme te qimes me drejtimibn e 

dritës pulsative in tenzive ne drejtim të folikulës- gjëndresd se qimës; makina të rrojes; 

brisqi për rroje; makina te rrojës jo elektrike; lopata te vogla për venjën e dyllit të ngrohët; 

pjesë dhe pajisje për mallërat e lartë përmendura. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/918 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) MUUME Group AG 

Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, CH 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  MUUME 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate kompjuterike, harduerë kompjuterik, dhe komponente elektronike dhe 

pjesë të veqanta për kompjuterë; softuerë, në veqanti për përshtatjen e të dhënave dhe njësi 

softuerike të informative; softuerë për procesimin e pagesave elektronike; softuerë si 

softuerë për operimin e sistemeve kompjuterike; makina kalkuluese, paisje për procesimin e 

të dhënave dhe kompjuterë; softuerë komunikimi për sinkronizimin,transmetimin dhe 

distribuimin e të dhënave dhe përmbajtjeve poashtu edhe për transferimin e të dhënave 

ndërmjet një apo më shumë aparateve mbajtëse dhe të dhënave që ruhen apo që mund të 

lidhen përmes kompjuterit. 

36  Shërbime për procesimin e pagesave; procesimin e pagesave elektronike; transaksione 

të pagesave jo kesh dhe jo në letër; krijimi dhe shërbimet për programet bonus për 

konsumatorë në Internet si dhe në fushën e telefonisë mobile (shërbime financiare), 

shërbime financiare si ofrimi I kuletave elektronike (e-kuleta).  

38  Shërbime telekomunikimi, ofrimi I shërbimeve për programet bonus për konsumatorë 

në Internet si dhe në fushën e telefonisë mobile (shërbime telekomunikimi), ofrimi I qasjes 
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në platformat për krijimin e ofertave për mallra dhe shërbime në databazë me qasje 

elektronike, interaktive si dhe me mundësi të porositjes direkt, shërbime të mesazheve, 

shërbime telekomunikimi si transmetimi I të dhënave, zërit dhe imazheve, shërbime 

telekomunikimi si dërgimi I mesazheve, tekst mesazhe, postë elektronike, njoftime me 

mesazh, përditësime statusi, dokumente, imazhe, zëra, të dhëna muzikore, të dhëna video, 

të dhëna audio, të dhëna audio-video, transmetimi I të dhënave media, të dhëna multimedia, 

informata për faqe dhe të lokacionit, ofrimi I qasjes në Internet, ofrimi I qasjes në databazat 

elektronike, ofrimi I qasjes të rrjetet elektronike komunikuese për transmetimin dhe 

pranimin e softuerëve kompjuterik dhe aplikacioneve; shërbime të postës elektronike 

(email), transmetimi I mesazheve elektronike; transmetimi elektronik I softuerëve 

kompjuterik dhe aplikacioneve nëpërmes Internetit dhe kompjuterëve tjerë me rrjete 

komunikuese wireless (pa kabllo); ofrimi I qasjes në databazat elektronike; si marrja me 

qera e kohës së qasjes në qendrën e serverit; mobile, shërbime telekomunikimi multimedia 

dhe interaktive në fushën e Internetit, telefonisë mobile dhe rrjeteve sociale, duke përfshirë 

këtu shërbime për distribuimin e shërbimeve dhe produkteve të përmendura, (m-tregti, e-

tregti, tregti shoqërore.   
 

 

(210) KS/M/ 2016/919 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS, 

FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Qumësht, qumësht pluhur, qumësht në formë xhelatine, i aromatizuar dhe 

qumësht i rrahur; produkte të qumështit, kryesisht: ëmbëlsirë qumështi, jogurta, jogurta që 

pihen, djath i bardhë i butë, pije të thjeshta apo aromatike që kryesisht përbëhen nga 

qumështi apo produktet e qumështit, pije të qumështit që kryesisht përbëhen nga qumështi, 

pije të qumështit që përmbajnë fruta; produkte qumshti të fermentuara ose produkte 

qumshti me shije; produkte qumshti të fermentuara për përdorim gjatë gatimit  

30  Kafe, çokolatë, pije me përmbajtje të kakaos, pije me përmbajtje të cokolatës, pije me 

përmbajtje të kafes, pije me përmbajtje të cajit; krem karamel; shkumë cokolate, shkumë 

ëmbëlsirash [ëmbëlsira], ëmbëlsira, ëmbëlsira me sheqer, sheqer, gatesa me oriz të fryera, 

gatesa të bëra nga drithërat, mëngjes drithërash; biskota (të ëmbla apo pikante); torta, pasta; 

ëmbëlsira (waffles); ëmbëlsira me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; ëmbëlsira me oriz; 

ëmbëlsirë semolina (bollgur/tespishte); puding orizi, ushqime rosticerie me përmbajtje të 

orizit [ëmbëlsira], ushqime rosticerie me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; akull për 

ngrënje, akull për ngrënje kryesisht me përmbajtje të jogurtit, akullore, sherbet (akull për 

ngrënje), jogurt i ngrirë (akull për ngrënje), akull me shije; salcë frutash [salcë].   

32  Ujë i thjeshtë apo i gazuar (mineral ose jo); lëngje të frutave apo perimeve, pije të 

frutave apo perimeve; limonata, ujë soda, pije sherbet, përgatitje për bërjen e pijeve, sirupe 

për pije, ektrakte jo-alkoholike nga frutat apo perimet, pije jo-alkoholike  
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(210) KS/M/ 2016/920 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS 

, FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 
(511) 29  Qumësht, qumësht pluhur, qumësht në formë xhelatine, i aromatizuar dhe 

qumësht i rrahur; produkte të qumështit, kryesisht: ëmbëlsirë qumështi, jogurta, jogurta që 

pihen, djath i bardhë i butë, pije të thjeshta apo aromatike që kryesisht përbëhen nga 

qumështi apo produktet e qumështit, pije të qumështit që kryesisht përbëhen nga qumështi, 

pije të qumështit që përmbajnë fruta; produkte qumshti të fermentuara ose produkte 

qumshti me shije; produkte qumshti të fermentuara për përdorim gjatë gatimit.  

30  Kafe, çokolatë, pije me përmbajtje të kakaos, pije me përmbajtje të cokolatës, pije me 

përmbajtje të kafes, pije me përmbajtje të cajit; krem karamel; shkumë cokolate, shkumë 

ëmbëlsirash [ëmbëlsira], ëmbëlsira, ëmbëlsira me sheqer, sheqer, gatesa me oriz të fryera, 

gatesa të bëra nga drithërat, mëngjes drithërash; biskota (të ëmbla apo pikante); torta, pasta; 

ëmbëlsira (waffles); ëmbëlsira me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; ëmbëlsira me oriz; 

ëmbëlsirë semolina (bollgur/tespishte); puding orizi, ushqime rosticerie me përmbajtje të 

orizit [ëmbëlsira], ushqime rosticerie me përmbajtje të drithërave [ëmbëlsira]; akull për 

ngrënje, akull për ngrënje kryesisht me përmbajtje të jogurtit, akullore, sherbet (akull për 

ngrënje), jogurt i ngrirë (akull për ngrënje), akull me shije; salcë frutash [salcë].   

32  Ujë i thjeshtë apo i gazuar (mineral ose jo); lëngje të frutave apo perimeve, pije të 

frutave apo perimeve; limonata, ujë soda, pije sherbet, përgatitje për bërjen e pijeve, sirupe 

për pije, ektrakte jo-alkoholike nga frutat apo perimet, pije jo-alkoholike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/922 

(220) 13/07/2016 

(300)  

(731) DIGICOM ELEKTRONİK 

PAZARLAMA ANONİM  ŞİRKETİ 

Halkalı Merkez Mah Dereboyu Cad No:11 

K.2, Küçükçekmece, İSTANBUL 

TURKEY,  TR 

(526)  

(591)  

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

(540)   

(546) 
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(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

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

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve. Makinë kuzhine 

elektrike për prerje, bluarje, thyerje, përzierje dhe bluarje në pjesë të imëta të ushqimeve, 

makina larëse, makina larjeje të rrobave, enëlarëse, makinë tharëse (pa nxehtësi), makinë 

elektrike e pastrimit për pastrimin e dyshemeve, tepihëve apo tepihsonëve, fshesë me rrymë 

dhe të ngjashme. Hapës dhe mbyllës elektrikë të dyerve. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/923 

(220) 14/07/2016 

(300)  

(731) DreamWorks Animation L.L.C. 

1000 Flower Street Glendale, California 

91201, US 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 
(511) 9  Video disçe dhe DVD-të xhiruara në të cilët gjenden filma, seriale 

televizive dhe programe tjera të shkurta zbavitëse me përmbajtje humoristike,  

dramaturgjike, informative, realitet dhe përmbajtje të ndryshme;  disçe të xhiruara optike 

dhe magneto-optike në të cilët  ka muzikë, filma, programe televizive dhe programe tjera të 

shkurta televizive zbavitëse me përmbajtje humoristike, dramaturgjike, informative, 

realiteti dhe përmbajtje të ndryshme;  CD- të xhiruara të cilët përmbajnë muzikë dhe 

muzikë nga filmat; emisione të cilat mund të mirren  në të cilët gjenden  programe 

televizive dhe programe të shkurta dhe  filma, me përmbajtje  humoristike, dramaturgjike, 

informative, reality-realiteti dhe përmbajtje të ndryshme; softueri interaktiv multimedial për 

lozje me lojëra; softuer i cili mund te shkarkohet-mirret në formë aplikacioni për telefona të 

mençur  për lozje me lojëra dhe për çasje në përmbajtje te karakterit argëtue për përdorim 

me kompjuter, pajisje bartëse dore digjitale  elektronike  për komunikim, pajisje mobile-

nga largësia(pa tel) dhe me tel  si dhe pajisje nga largësia për komunikim; pajisje softuere 

per lojërat kompjuterike  për telefona me tel dhe pajisje për telefona 

mobil(te mençur),  dhe pajisje dore elektronike; disqe për lojëra kompjuterike; disqe për 

video lojëra; syze, syze për te pamur-dioptri, syze dielli dhe këllef për të njejtat; magnet 

dekorues; makina dhe aparate kinematografike; pajisje për komunikim nga largë-pa tela 

dhe sisteme per suftuerin kompjuterik per bartjen e audio,  zërit dhe fotografisë; filma 

vizatimorë të animuar te cilët mund të shkarkohën; publikime elektronike, të cilat mund te 

shkarkohen, përkatësisht, revista dhe libra nga lëmi i argëtimit-zbavitjes.  

16  Libra dhe revista nga lëmi i argëtimit-zbavitjës; pajisje për zbavitje nga  

letra, përkatësisht, faculeta-salveta nga letra, shtroja për tavolinë nga letra, leter për 

mbeshtjelljen e dhuratave dhe shirita të letres për dhurata, fiongo te letres për dhurata, 

mbulesa tavolinash nga letra  dhe qese nga letra  për zbavitje; libra te cilat përmbajnë 

aktivitete për fëmi; libra me tregime për femi; fletushkë me vizatime; romane vizatimorë; 
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fletore për ngjyrosje; marker  për libra; ngjitese për letra; mbeshtjellese të zyrës për 

dokumente -fascikla; fletoreme spirale metalike  ngjitëse-lidhëse; notes-fletore për 

shenime; bllok për shenime; doracak; planifikues të përditëshëm; kalendarië përkujtues; 

albume për vizatim; foto album; albumi për fotografi; ngjitëse, fotografi bartëse 

(dekalkomani); jastek për vula; jastek për ngjyrë; vula gome; aplikime te cilat ngjiten me te 

ngrohtë  ne formë te ngjitese  bartese  nga letra; tetovazha te përkohëshme te cilat kopjohen 

në shtresë ( te ngjashme me fotografi bartese); tabela për shkrim; lapsa; lapsa kimik; goma 

për fshirje; stoli dekoruese për lapsa; penda për lapsa kimik  dhe penda per lapsa; kuti për 

lapsa kimik dhe kuti për lapsa; prerese për lapsa; shkumsa; markera; postera; panorama; 

fotografi kolekcionuese/kartela për këmbim; uresa; flamuj të letrës; set për fotografi për 

femijë; set me pajisje për fotografi; komplete me pajisje për mësim, të cilet përmbajnë 

gomë për fshirje, vizore, prerëse për lapsa dhe maja pendash; komplete me material të zyres 

të cilët përmbajnë  leter për shkrim, pliko, markera dhe shabllone; dhe komplete për 

aktivitet  të cilët përmbajnë ngjitëse dhe vula gomash. 

25  Veshje përkatesisht, këmisha dhe pjesë të sipërme  (tope), fustana,  

funda, pjesë të poshtëme, pantolla, farmerka-xhinse, shorce, kombinezone-kominoshe, 

kombinezone me rripa-tregera, duksa dhe pjesë të poshtëme të rrobave sportive, rroba 

sportive, dorashka, treger- aski, kollare, pallto dhe xhaketa, çorapë dhe trikotazh i thurur, 

pixhame, robdishan (mantel banjoje), këmisha për fjetëje, rroba të fjetjes, ndrresa të 

poshteme, kostume për „natë shtrigash“, mbathje për foshnje  dhe shtroja pëlhure për 

foshnje; sheshir-kapela; kapela; këpucë, çizme, dhe papuçe.  

28  Lodra, lojëra dhe lëndë për lojë, përkatësisht, figura akcioni dhe pajisje  

per to, lodra për larje, dragua, lojëra ndertimi, lojëra ne tabelë, lojëra shkathëtësie me 

përmbajtje akcioni, lojëra manipulative, lojëra me pengesa, sete për përgaditjen e balonave 

nga shkuma e sapunit, lodra për femijë me aktivitete te ndryshme, maska për kostume, 

lodra mekanike, lodra automjete, pajisje per lodra automjete, kukulla, pajisje per kukulla, 

rroba per kukulla, kukulla te buta, figuria loder, pajisje per loder figurë, figura për lojë,  

lodra me fryerje, disqe fluturuese, pazle, klikera, lodra nga materiali plish, kukulla per dorë, 

lodra te cilat drejtohen, skejtbord, balone, patina, lodra kacë, lodra me ujë, lodra te 

mbushura, dhe automjete loder;  dekorues per bredhin e vitit te Ri; sfera çelçi me ujë; fliper 

makina; letra për lojë; njësi dore  për lozje me lodra elektronike  të adaptuara  për përdorim 

me ekran të jashtëm  ose monitor; njësi dore për lozje me lojra elektronike  perveç atyre  te 

cilat janë të adaptuara për përdorim me ekranin e jashtëm ose monitor; topa golfi dhe topa 

sportiv, topa për ushtrime të cilet të lirojnë nga stresi. 

41  Shërbimet e zbavitjes-argëtimit në kuptim të prodhimit dhe distribuimit  

të filmit, seriale televizive dhe programe të shkurta zbavitese  me përmbajtje  humoristike, 

dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe përmbajtje të ndryshme; shërbimet e 

zbavitjes  në kuptim te serive televizive  dhe programeve të shkurta  zbavitese  me 

permbajtje humoristike, dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe permbajtje te 

ndryshme; shërbimet e defrimit, përkatesisht, ofrimi i programit kontinuar me permbajtje  

humoristike, dramaturgjike, informative, reality-realiteti dhe permbajtje te ndryshme;  

permes internetit, rrjete pa tela –nga largësia  dhe ato mobile; ofrimi i lajmeve dhe 

informacioneve nga lemi i zbavitjes argëtimit, televizionit dhe filmave permes internetit, 

rjete mobile dhe pa tel- nga largësia; sherbimet e parqeve zbavitese dhe atyre tematike; 

shfaqje live- gjallë, akva parqe; fusha lojërash interaktive. 
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(210) KS/M/ 2016/924 

(220) 14/07/2016 

(300) 86/880,421  20/01/2016  US 

(731) Zimmer, Inc. (Delaware corporation) 

345 East Main Street Warsaw, Indiana 

46580, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZIMMER BIOMET 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Inde allograft (inde nga donatori i llojit të njejtë sikurse edhe marrësi por 

gjenetikisht të ndryshëm) njerëzore; implante njerëzore allograft dhe xenograft (ind 

transplant apo organ transplant nga nje donator specie e ndryshme nga marresi); ind 

biologjik i ekstarktuar për qellime mjekësore; ind transplant (graft) biologjik; transplante 

kockore humane; materiale për zëvendësimin e indeve kockore të përbërë nga materialet 

natyrale biologjike; material për lidhjen e plagëve; implantet ortopedike, spinale dhe 

dentale të përbëra nga materialet bilogjike natyrale; cementet kockore për qellime 

mjekësore; preparatet dentale dhe komponimet, posaçërisht, materialet për zëvendësimin e 

rritjeve të eshtrave në formë të mediumeve rritëse të cilët përbëhen nga materialet 

biologjike, indet matricore bilogjike dhe membranave bilogjike, të gjitha për qellime 

mjekësore  

10  Implante ortopedike, spinale dhe dentale të përbërë nga materiale artificiale dhe 

instrumente kirurgjike të cilët shfrytëzohen në lidhje me to; materiale për zëvendësimin e 

eshtrave (kockës) të përbërë nga materiele artificale; paisje të jashtëme për fiksim të cilët 

perdoren në kirurgjine ortopedike; fasha; mbërthyes ortopedik; paisje imobilizuese 

fiksuese; çarapa antiembolike për qellime mjekësore; polimere natyrale apo sintetike për 

perdorim në riparimin, regjenerimin dhe shtimin e indeve 

44  Ofrimi i informatave mjekësore në fushat e ortopedisë, spinale, stomatologjisë dhe 

kirurgjisë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/925 

(220) 14/07/2016 

(300) Ž-2016-794  06/05/2016  RS 

(731) Dr. Oetker d.o.o. 

Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KREMKO 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit; frutat dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat; të gjitha të përmendurat 
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në formë kremi dhe lyerësish. 

30  Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago; mielli dhe 

produktet prej drithërave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; kremi; sheqeri, mjalti, 

melasë; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli; të 

gjitha të përmendurat në formë kremi dhe lyerësish.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/926 

(220) 14/07/2016 

(300) Ž-2016-795  06/05/2016  RS 

(731) Dr. Oetker d.o.o. 

Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit, frutat dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat; të gjitha të përmendurat 

në formë kremi dhe lyerësish.  

30  Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago (miell palme); mielli 

dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; kremi; sheqeri, mjalti, 

melasa; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli; të 

gjitha të përmendurat në formë kremi dhe lyerësish.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/927 

(220) 14/07/2016 

(300) Ž-2016-90  19/01/2016  RS 

(731) Dr. Oetker d.o.o. 

Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 16  Letra dhe kartoni; sendet e stampuara; lëndët promovuese të shtypura; ngjitësit 

për nevojat shtëpiake dhe për zyrat; materialet artistike; pajisjet për zyra (përveç 

mobiljeve); materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për 

paketim; amballazhet; të gjitha të përmendurat për mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e 

egra; përpunimet e mishit; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; 
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peltetë, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat ushqimorë 

dhe yndyrat; kafen, çajin, kakaon dhe zëvendësuesin e kafes; orizin; tapioka dhe sago; 

mielli dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; sheqeri, mjalti, 

melasën; maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli.  

29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e egra; përpunimet e mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara, të ngrira, dhe të zjera; peltetë, reçelet, kompostot; vezë, qumësht dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrat.  

30  Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesi i kafes; orizi; tapioka dhe sago (miell palme); mielli 

dhe produktet prej drithrave; buka, tortat dhe ëmbëlsirat; akulloret; sheqeri, mjalti, melasa; 

maja, pluhuri pjekës; kripa, mustard; uthulla, salcat (si shtesa); erëzat; akulli.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/928 

(220) 14/07/2016 

(300) Ž-2016-91  19/01/2016  RS 

(731) Dr. Oetker d.o.o. 

Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 16  Letra dhe kartoni; sendet e stampuara; lëndë promovuese të shtypura; ngjitësit për 

nevojat shtëpiake dhe për zyrat; materialet artistike; pajisje për zyra (përveç mobiljeve); 

materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për paketim; 

amballazhet; të gjitha të përmendurat për proteinat për ushqimin; emulsifikatorët prej 

algash për ushqimin; bajame të përpunuara; pure prej molle; vaj nga kockat, ushqimor; 

krem prej gjalpi; çips prej frutash; kokos  i tharë; salcë kosi; krem; hirrë; salcë kosi e 

lëngëshme; gjizë, kvark; vezë në formë pluhuri; fruta të ngrira; pelte frutash; kore frutash; 

fruta të konservuara; fruta të konservuara në alkool; pulpa e frutave; sallata frutash; grisini 

në bazë frutash; grisini prej frutash; fruta të konservuara; reçelet, pelte për të ngrënë; 

marmalatat; pektin për të ngrënë; rrush të thatë; qumësht soje; tofi; të bardhë vezësh; 

kompostot, krem bajamesh; përzierje e papërpunuar e marcipanit; produkte dekorative prej 

sheqeri për zbukurim; bukë pa maja; peksimet; biskota të vogla; biskotat prej malti; 

biskota; vafël; simitet; kakao; marcipan; produkte prej sheqeri, produkte dekorative prej 

sheqeri; përforcues për krem; desert kremi i akulluar; palaçinke; esenca për ushqim, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esencialë; niseshte, dekorativë të ngrënshëm për ëmbëlsira; 

ëmbëlsues natyralë; bukë me xhenxhefil; ëmbëlsira me mjalt; niseshte e ngrënshme; enzime 

për brumëra; fondanë të ëmbël; ëmbëlsira të vogla; sheqer; aromat për ëmbëlsira, përveç 

vajrave esencialë; pluhur për përgatitjen e ëmbëlsirave; përzierje për ëmbëlsira; brum për 

ëmbëlsirat; brumëra të pjekura; përforcues për akullore; dendësues për deserte të akullta; 

akull natyral ose artificial; akull për freskim; glukoza për ngrënie; gluten për ngrënie; 

drithëra të bluara për ushqimin e njerëzve; brum të thartuar; mafishe; maltoza; melasa për 

ushqimin; shurup prej melase; nenexhik për ëmbëlsira; mjaltë; brumëra të imët të pjekur; 

biskota me gjalpë; rolo prej buke; pica; budingje; miell orizi; tapioka; miell tapioke për 

ushqimin; tortat; erëz vanilje; zëvendësues për vaniljen; byreçkë; akull i ngrënshëm; akull; 
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akullore pluhur; pluhur për përgatitjen e akullores; ëmbëlsira prej bajamesh; ëmbëlsira prej 

kikirikëve; aroma përveç vajrave esencialë; aromat për përgatitjen e pijeve, përveç vajrave 

esencialë; shurup i sheqerosur  për ngrënie; çips prej drithërave; ekstrat malti për ngrënie; 

malt për ushqimin e njerëzve; krekerë; krem budigje me vezë, salcë prej vaniljeje, 

ëmbëlsira prej peltes së frutave; ëmbëlsira prej peltes; musli; ëmbëlsira prej orizi; maja në 

formë tabletash, e cila nuk është për qëllime mjekësore; takosë, tortiljet; bukë e thërmuar; 

hallva; kish, tart; sodë buke; ekstrakte herbare për ngrënie. 

29  Proteinat për ushqimin; emulsifikatorë prej algash për ushqimin; bajeme të përpunuara; 

pure prej molle; vaj nga kockat, i ngrënshëm; krem prej gjalpi; çips prej frutash; kokos  i 

tharë; salcë kosi; krem; hirrë; salcë kosi e lëngëshme; gjizë, kvark; vezë në formë pluhuri; 

fruta të ngrira; pelte frutash; kore frutash; fruta të konservuara; fruta të konservuara në 

alkool; pulpa e frutave; sallata frutash; grisini në bazë frutash; grisini prej frutash; fruta të 

konservuara; reçelet; xhelatin për ngrënie; marmalatat; pektin për të ngrënë; rrush të thatë; 

qumësht soje; tofi; të bardhë vezësh; kompostot.  

30  Krem bajamesh; përzierje e papërpunuar e marcipanit; produkte dekorative prej sheqeri 

për zbukurim; bukë pa maja; peksimet; biskota të vogla; biskotat prej malti; biskota; vafël; 

simitet; kakao; marcipan; produkte prej sheqeri, produkte dekorative prej sheqeri; 

përforcues për krem; desert kremi i akulluar; palaçinke; esencat për ushqim, përveç 

esencave eterike dhe vajrave esencialë; niseshte, dekorativë të ngrënshëm për ëmbëlsira; 

ëmbëlsuesit natyralë; bukë me xhenxhefil; ëmbëlsira me mjalt; niseshte e ngrënshme; 

enzimet për brumëra; fondanët e ëmbël; ëmbëlsira të vogla; sheqer; aromat për ëmbëlsira, 

përveç vajrave esencialë; pluhur për përgatitjen e ëmbëlsirave; përzierja për ëmbëlsira; 

brum për ëmbëlsirat; produkt brumi; përforcues për akullore; dendësues për deserte të 

akullta; akull natyral ose artificial; akull për freskim; glukoza për ngrënie; gluten për 

ngrënie; drithëra të bluara për ushqimin e njerëzve; brum të thartuar; mafishe; maltoza; 

melasa për ushqimin; shurup prej melase; nenexhiku për ëmbëlsira; mjaltë; produkte brumi 

të imta; biskota me gjalpë; rolo prej buke; pica; budingjet; miell orizi; tapioka; miell 

tapioke për ushqimin; tortat; erëz vanilje; vanilje, zëvendësues për vaniljen; byreçkë; akulli 

i ngrënshëm; akull; akullore pluhur; pluhur për përgatitjen e akullores; ëmbëlsira prej 

bajamesh; ëmbëlsira prej kikirikëve; aroma përveç vajrave esencialë; aroma për prodhimin 

e pijeve përveq vajrave esencialë;  shurup i  sheqerosur për ngrënie; çips prej drithërave; 

ekstrat malti për ngrënie; malt për ushqimin e njerëzve; krekerë; krem budigje me vezë, 

salcë prej vaniljeje, ëmbëlsirat prej peltes së frutave; ëmbëlsira prej peltes; musli; ëmbëlsira 

prej orizi; maja në formë tabletash, nuk është për qëllime mjekësore; takosë, tortiljet; bukë 

e thërmuar; hallva; kish, tart; sodë buke; ekstrakte herbare për ngrënie.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/931 

(220) 14/07/2016 

(300)  

(731) N.T.SH Autoservis “Avantgarde” 

Veternik (përballë Grand Store), 10000 

Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Kaltër dhe e kaltër e lehtë 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

(540)   

(546) 
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

i automjeteve (makinave); larje (automjeti ); lustrim automjeti; mirëmbajtje automjetesh; 

mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor; rindërtimi i makinerive që janë 

konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht; vajosje automjetesh [grasatim]; trajtim 

kundër ndryshkut për automjetet; vullkanizim gomash [riparim]; 

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; dhënia me qira 

e automjeteve; dhënia me qira e mbajtëseve të mallrave që vendosen mbi makina; dhënie 

me qira e makinave; paketimi i mallrave; transport; transport makinash  
 

 

(210) KS/M/ 2016/932 

(220) 14/07/2016 

(300)  

(731) Thai Atlas Global Food Company 

Limited 37 Moo 1, Thakham, Sampran, 

Nakornpathom 73110, TH 

(526)  

(591)  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kafe, pijet me bazë kafe, kafe e gatshme për t’u pirë, kafe e çastit, kakao, pijet me 

bazë kakao, aromatizues kafeje, kafe e papjekur, kafe artificiale, çaj, pijet me bazë çaji.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/933 

(220) 15/07/2016 

(300)  

(731) AL TRADE HOLDING”SH.P.K 

Veternik-Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Arber Fazliu 

Skenderaj Rr. “Rexhep Geca” 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 35  Reklamim dhe biznes; publicitet; shpërndarjen e broshurave dhe mostrave; 

reklamimin e dhënies me qëra të materialeve; asistimin në menaxhimin e bizneseve të 

kompanive industriale apo komerciale; këshillimet, informatat biznesore; byro për 

shërbimet kompjuterike për statistika, procesimin e të dhënave mekanike dhe punën e 

shkrimit steno; kontabilitetin; riprodukimin e dokumenteve; agensionet e punësimit; 

makina shkrimi dhe dhënien me qëra të pajisjeve të zyrave  

36  Sigurimi, punët financiare,; koordinimi teknik dhe financiar, publikime publike dhe 

private, dhe plasim i letrave me vlerë, punët me patundshmëritë, udhëheqja, administrimi 

dhe qiradhënia e patundshmërive  
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(210) KS/M/ 2016/934 

(220) 15/07/2016 

(300)  

(731) KONDITORI MALENČIĆ d.o.o. 

Kikinda Ulice Nikola Tesla 5 Kikinda, RS 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  NOBLICE 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm, pluhur për 

pjekje, kripë, mustardë; uthull, salca (kondimentet); erëza, akull  

 
 

(210) KS/M/ 2016/936 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) ADOL sh.p.k. 

Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, AL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Skënderbeu 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave). 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/937 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Zeze, Bardh 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 
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qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  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. 

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 

(210) KS/M/ 2016/938 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Gjelbër,  Portokall dhe Bardh 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/939 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Portokall, Gjelbër dhe Bardh 

 

(540)   

(546) 
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(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

 

 

(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 

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/940 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591)   Portokall 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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. 
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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  

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/941 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591) Portokall 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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 

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/942 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë , KS 

(526)  

(591) Gjelbëro 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(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 
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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  

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

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/943 

(220) 18/07/2016 

(300)  

(731) Meridian Corporation Sh.p.k. 

Bulevardi Bill Clinton Prishtinë, KS 

(526)  

(591)   Portokall, Gjelber, Bardh 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

(546) 

 

 

(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 

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/944 

(220) 19/07/2016 

(300) 302016002109.4  22/01/2016  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

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

bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 
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(511) 4  Karburante; startuesit ( ndezësit) e zjarrit; karburante për ndriqim skare; briketa për 

skarë; karburante për skarë; karburante për përdorim në skarë; thëngjill druri për grill.  

6  Folie prej metali për qëllime gatimi; folie prej metali për qëllime të pjekjes; folie prej 

metali për ambalazhim dhe paketim; folie alumini; folie alumini për enë; enë skare të bëra 

prej metali, në veçanti prej alumini  

8  Vegla për përgaditjen e ushqimit, thika kuzhine dhe thika, pirun dhe lugë për ushqim; 

enë për një përdorim (thika, pirun dhe lugë për ushqim) të bëra prej plastike.  

11   Ushqimet e  gatuara, aparaturat  për ngrohje dhe   përpunim dhe paisjet; skara; pajisje 

për pjekje; komplet raklleti ; grill elektrike; skarë-grill; grill me flakë prej gazi; grill 

elektrike; aparatura për skarë; hell; grill i brendshëm ( elektrike) ; grill elektrike i jashtme; 

grill elektrikë i brendëshm ; grill  për gatim ; enë për grill; pjekësit në prushë; hell për 

pjekje me flakë gazi; hell për pjekje (elektrike); hell (aparaturat për gatim dhe pjesët e 

aparaturave për gatim); hell për pjekje (elektrike) për përdorim me skarë; furra me 

përmbajtje të grillit; aparaturat me gas për gatim me përmbajtje të grillit për gatim;  

mbajtësit për pjekje; enë elektrike për pjekje;  furrë për pjekje; furrë elektrike për pjekje; 

tigan ( enë elektrike kuzhine për gatim ); pllakat ngrohëse; pllaka grill ngrohëse; ndezësit; 

startuesit ( ndezësit) e skarës; thëngjill për përdorim në skarat grill; briketa qeramike për 

përdorim në skara - grill (jo të ndezshme). 

16  Produkte letre për një përdorim; mbulesë për tavolina prej letre; pecetë tavoline prej 

letre; palloma kuzhine cilindrike (letër);  peshqir prej letre; mbulesa darke prej letre; 

mbulesat e tavolinës prej letre;  letër pergamene 

21   Mbështetëse për skara dhe grill; takëm; pjata prej letre; gota prej letre;  ; gota të bëra 

prej  plastikës;  pjata plastike; enë gatimi për ushqim; tavë; tigan jo-elektrik; enë për pjekje; 

shkopinj gatimi;  tigan jo-elektrik; tigan ( enë kuzhine për gatim ); grill për kamping; 

dorashka për furrë 

24  Mbulesë tavoline, jo prej letre; qarqafë për tavolinë; takëm tavoline, jo prej letre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/945 

(220) 19/07/2016 

(300) 302016002110.8  22/01/2016  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, , DE 

(526)  

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

bardhë. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 4  Karburante; startuesit ( ndezësit) e zjarrit; karburante për ndriqim skare; briketa për 

skarë; karburante për skarë; karburante për përdorim në skarë; thëngjill druri për grill  

6  Folie prej metali për qëllime gatimi; folie prej metali për qëllime të pjekjes; folie prej 

metali për ambalazhim dhe paketim; folie alumini; folie alumini për enë; enë skare të bëra 

prej metali, në veçanti prej alumini.  
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8  Vegla për përgaditjen e ushqimit, thika kuzhine dhe thika, pirun dhe lugë për ushqim; 

enë për një përdorim (thika, pirun dhe lugë për ushqim) të bëra prej plastike  

11  Ushqimet e  gatuara, aparaturat  për ngrohje dhe   përpunim dhe paisjet; skara; pajisje 

për pjekje; komplet raklleti ; grill elektrike; skarë-grill; grill me flakë prej gazi; grill 

elektrike; aparatura për skarë; hell; grill i brendshëm ( elektrike) ; grill elektrike i jashtme; 

grill elektrikë i brendëshm ; grill  për gatim ; enë për grill; pjekësit në prushë; hell për 

pjekje me flakë gazi; hell për pjekje (elektrike); hell (aparaturat për gatim dhe pjesët e 

aparaturave për gatim); hell për pjekje (elektrike) për përdorim me skarë; furra me 

përmbajtje të grillit; aparaturat me gas për gatim me përmbajtje të grillit për gatim;  

mbajtësit për pjekje; enë elektrike për pjekje;  furrë për pjekje; furrë elektrike për pjekje; 

tigan ( enë elektrike kuzhine për gatim ); pllakat ngrohëse; pllaka grill ngrohëse; ndezësit; 

startuesit ( ndezësit) e skarës; thëngjill për përdorim në skarat grill; briketa qeramike për 

përdorim në skara - grill (jo të ndezshme  

16  Produkte letre për një përdorim; mbulesë për tavolina prej letre; pecetë tavoline prej 

letre; palloma kuzhine cilindrike (letër);  peshqir prej letre; mbulesa darke prej letre; 

mbulesat e tavolinës prej letre;  letër pergamene 

21  Mbështetëse për skara dhe grill; takëm; pjata prej letre; gota prej letre;  ; gota të bëra 

prej  plastikës;  pjata plastike; enë gatimi për ushqim; tavë; tigan jo-elektrik; enë për pjekje; 

shkopinj gatimi;  tigan jo-elektrik; tigan ( enë kuzhine për gatim ); grill për kamping; 

dorashka për furrë. 

24  . Mbulesë tavoline, jo prej letre; qarqafë për tavolinë; takëm tavoline, jo prej letre.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/948 

(220) 21/07/2016 

(300)  

(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(526)  

(591)    Ngjyrat që mbrohen: e kaltërt, e 

gjelbërt, e  bardhe, roze, e hirit 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  preparate toaleti jomedicinale; preparate kozmetike dhe preparate për zbukurim; 

krema hidratante, losione, shkuma dhe gjel; depilator; preparate për pastrimin e lëkurës; 

preparate për zbardhim të gjitha për përdorim personal; preparate për depilim; preparate të 

cilat pengojnë rritjen e sërishme të qimeve; preparate, duke përfshirë krema, gjel dhe 

shkumë për përdorim gjatë dhe pas rrojes ose për mënjanimin e qimeve; faculeta për 

depilim; faculeta të impregnuara dhe jastëk për trajtimin e lëkurës  

8  instrumente të dorës për përdorim gjatë rrojës, depilimit dhe epilimit; aparate  elektrike 

për rroje; makina elektrikepër çethje; trimer elektrik për flok; aparate elektrike  për çethje; 

epilator; instrumente dore për ndalimin e rritjes së sërishme të qimeve; paisje për heqjen e 

qimeve (instrument dore) me dritë intenzive pulsore e cila asgjason qime folikule; paisje 
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elektrike (instrumente dore) të cilët e nxisin rritjen e sërishme të qimeve duke i drejtuar me 

driten intenzive pulsante drejt qimeve folikule; brisk rroje; mprehëse rroje; brisk rroje 

joelektrik; lopatëza për vendosjen e dyllit të ngrohtë; pjesë dhe paisje për produkte të 

cekura ë lartë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/949 

(220) 22/07/2016 

(300) 302016000008404  27/01/2016  IT 

(731) Times New Roman 

Strada Dogado no. 300/19-21, 45017 Loreo 

(RO), , IT 

(526)  

(591) E bardhe,e  kuqe                                     

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 1   “Preparate fertilizuese, kompozime fertilizuese, fertilizues të grimcuar, fertilizues 

të tretshëm në ujë, fertilizues për gjethe, plehra dhe shtesa për plehra, preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve, biostimulant për kontrollin e qrregullimeve ushqyese 

psikologjike, ushqime për bimë, ushqime për rritjen e bimëve, pleh organik  

 
 

(210) KS/M/ 2016/950 

(220) 22/07/2016 

(300)  

(731) Too Faced Cosmetics, LLC 

18231 McDurmott West, Suite 100, Irvine, 

CA 92614, US 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  TOO FACED 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Kozmetikë dhe preparate kozmetike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/951 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) CHEMAX PHARMA Ltd., 

8A Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  DIALGIN 

(546) 
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(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dhe supstanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fashim; materiale për 

mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; deisinfektantë; preparate për shkatrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide  

 
 

(210) KS/M/ 2016/952 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Osman Nuri Polat 

Njësia Bashkiake Nr 7, Rruga Kavajës, Nr 

138, Tiranë, Tiranë, , AL 

(526)  

(591) E zezë dhe rozë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Prodhime kozmetike dhe parfumerie; kozmetikë për kafshët; preparate tualeti jo 

për përdorim mjekësor; parfume;parfume lulesh; kolonjë; prodhime për mbrojtje 

nga dielli dhe nxirje; fiksues; brilantinë; locione; kremëra; qumësht; pluhura; 

të kuq buzësh; bojra; shampoo; ngjyrues ose shampoo natyrale; pudra; prodhime 

depilatore; sapunë; detergjentë; sapunë tualeti; kremëra për rrojë; deodorantë 

personale dhe solucione kundër djersës; esenca vajore për përdorim personal; esenca 

eterike; sapunë për rruarje; vajra për banjë; sfungjerë për banjë; krem për 

banjë; kripëra për banjë për tualet; vajra esencial; prodhime për të shtuar ose 

hequr aromat; aroma; prodhime aromatizuese dhe ngjyruese; lapsa për vetullat; 

lapsa për sytë; rimel; pudër për fytyrën; heqës i makiazhit të syve; qumësht 

për fytyrën; solucionë për pastrim; preparate për kujdesin e flokëve; vajra për 

flokët; këna; locione për flokët; kremëra për flokët; llak për flokët; çngjyrues 

për flokët; manikyr për thonj; komplet kozmetik; pasta dhëmbësh. 

  
 

(210) KS/M/ 2016/953 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591) Ngjyrat që mbrohen: e kaltër, e bardhë 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 
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transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin. 

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/954 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591) Ngjyrat që mbrohen: e kuqe, e verdhë, 

e zezë, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/955 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591) Ngjyrat që mbrohen: e verdhë, e zezë, 

e bardhë 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)   

(546) 
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(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin 

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes 

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

 

(210) KS/M/ 2016/956 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591)  e verdhë, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin 

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes 

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

 

(210) KS/M/ 2016/957 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591)    Ngjyrat që mbrohen: e verdhë, e 

kuqe, e zezë, e bardhë. 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 

(540)   

(546) 
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(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin 

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes 

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/958 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Euro Games Technology Ltd 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(526)  

(591) Ngjyrë kafe, e verdhë, e kuqe, e zezë, 

e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin. 

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

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

 
 

(210) KS/M/ 2016/959 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë,, 

AL 

(526)  

(591)  

(540)  GJERGJ KASTRIOTI 

SKËNDERBEU BALLË KAZANI 

(546) 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve. 

33  Pijet alkoolike (përveç birrave). 

43   Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/960 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, 

AL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  SKANDERBEG 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave). 

43  Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/961 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) ADOL sh.p.k. 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, 

AL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  I FAMSHËM SA SKËNDERBEU 

(546) 

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve. 

33  Pijet alkoolike (përveç birrave) 

43  Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2016/962 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) ADOL sh.p.k 

Rruga e Kavajes, ish-Kombinati Ushqimor 

Fabrika e Konjakut "Skenderbeu", Tiranë, 

AL 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  AS FAMOUS AS SKËNDERBEU 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve. 

33   Pijet alkoolike (përveç birrave). 

43  Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm  

 
 

(210) KS/M/ 2016/963 

(220) 26/07/2016 

(300)  

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 

Neenah, WI 54956, US 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Pelena të impregnuara për fëmijë, shampone, sapune, losione për fëmijë, vajra për 

fëmijë, pudër për fëmijë.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/964 

(220) 27/07/2016 

(300)  

(731)   Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue 

New York, New York 10022, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AJAX OPTIMAL 7 

(546) 
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(511) 3    Preparatet  zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet për fërkim dhe gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

losion të flokëve; pastë dhëmbësh  

 
 

(210) KS/M/ 2016/965 

(220) 27/07/2016 

(300) 302016101004.5  05/02/2016  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, 

Germany, DE 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 3  Sapunë, parfumë, artikuj kozmetike, pasta dhëmbësh, të gjithë këto mallra për 

kafshë; artikuj kozmetike për kafshë; shampo për kafshë 

5  Produkte veterinare, produkte higjenike për përdorim mjeksor, substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; leukoplastë; materiale për fashim, dezinfektantë, 

produkte për shkatërim të parazitësh, kërpurdhëvrasësa, të gjithë këto mallra për kafshë; 

qafore kundra parazitësh për kafshë; përgatitje veterinare; përgatitje prej elementësh gjurme 

për konsumim nga kafshët; shtesa për tagji për qëllime veterinare;  locionë për qen; barna të 

lëngët larës për kafshë; lëngje larës për qen  

16  Torba plastike për mbeturinat e kafshëve; torba plastike për mbeturina të qenve  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, domethënë veshje 

për kafshë shtëpiake, veshje qensh, veshje për kafshë shtëpiake, mbulesa [veshje] dhe 

veshje të sipërme për kafshë, mbulesa dhe veshje të sipërme për kafshë, veshje për kafshë, 

mbulesa për kafshë, dollakë për kafshë, veshje për qen, fjongo për leshin e qenit, qafore për 

kafshë shtëpiake, qafore për kafshët shtëpiake që mbartin informacion mjeksor, qafore për 

mace, rripa për qen, këpucë për qen, kostume për kafshë, rripa drejtues prej lëkure, veshje 

të sipërme për qen, veshje të sipërme për mace, gojëza, transportuesa për kafshë [çanta], 

sëndukë prej lëkure ose lëkure artificiale,  kuti prej lëkure ose lëkure artificiale, litarë prej 

rripash lëkure të papërpunuar për qentë, sëndukë bërë prej lëkure, sëndukë bërë prej lëkure, 

sëndukë bërë prej lëkure ose lëkure artificiale, valixhe diplomatike bërë prej imitacion 

lëkure, çanta për psonisje bërë prej lëkure, çanta për në brez dhe çanta për në ije, çanta për 

bel për të mbajtur para, maska gjysmë të tejdukshme që vihen në fytyrë të kafshëve, çanta, 

baule, çanta beli që kapen në gajtanët e pantollonave, bagazh i vogël për të mbajtur sendet e 

nevojshme për të kaluar natën, çantë shpine e vogël, çanta dore për shumë qëllime, çanta të 

vogla zakonisht për libra, çanta për bel për të mbajtur para, çanta, çanta bërë prej imitacion 

lëkure, çanta cilindrike; takëme për kafshë, qafore për kafshë, qafore për qen; çanta për 

ushqim, çanta për ushqim për kafshë 

21  Mjete guzhine dhe ene shtëpiake [jo prej metali te çmuar ose te veshur me të]; krëhëra; 

sfungjerë; furça [me përjashtim të furçave të dhëmbëve]; artikuj për qëllime pastrimi; të 
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gjithë këto mallra për kafshë; enë ushqimi për kafshë shtëpiake; enë për ushqim për zogj, 

govatë për materiale të absorbueshëm ku kryen nevojat macja; kuti për materiale të 

absorbueshëm [govata] ku kryejne nevojat kafshët shtëpiake, furça për kafshë shtëpiake; 

doreza për kujdes për kashaisje të kafshëve; enë ushqimi për kafshët shtëpiake; tasa për 

ushqim dhe pije të kafshëve shtëpiake; furnizuesa ushqimi për zogj në kafaz; enë për 

ushqim për kafshët shtëpiake; tabaka për materiale absobues ku  kryejnë nevojat zogjtë; 

furnizuesa ushqimi të vogla për kafshë; furnizuesa ushqimi për ushqyerje të zogjve në 

vende të pabanuara; furnizuesa ushqimi në llojin e tasave; furnizuesa ushqimi për zogj; enë 

plastike për shpërndarje ushqimi tek kafshët shtëpiake; kafazë zogjsh; unaza për zogj; tas 

me ornament për të pirë ujë dhe për t’u larë zogjt; kafazë zogjsh; strehë për zogj; kafazë për 

zogjtë shtëpiakë; krëhëra për përdorim në kafshët shtëpiake; krëhëra pastrues; krëhëra për 

kafshë  

28  Lodra; topa për lojra; lule lodër; lodra të përkulshme; kafshë lodër të mbushura; lodra 

për zogj; lodra për kafshë; lodra për mace; lodra për qen; lodra llastiku, lodra prej druri; 

lodra prej bambuje; lodra plastike; lodra për kafshë shtëpiake: imitime kockash që janë 

lodra për qen; lodra; lojra; artikuj lodër dhe të rinj; të gjithë këto për mallra për kafshë  

31  Ushqim për kafshë; artikuj ushqimorë për kafshë; shtesa ushqimore për kafshë, jo për 

qëllime mjeksore; gomë e ngrënshme për kafshë; tagji për fuqizim të kafshës; biskota për 

qen; drithëra për konsum nga kafshët; kashtë[tagji]; shtroje kashte për kafshë; torfë shtroje; 

artikuj ushqimorë për kafshë në formë të copëzave; ushqim për kafshë si përzierje 

ushqimore; ushqim për kafshë i përzier; artikuj ushqimorë për qen; ushqim për kafshë 

shtëpiake; artikuj ushqimorë për mace; artikuj ushqimorë në formë topthash; ushqim për 

zogj; artikuj ushqimorë që përmbajnë sanë; artikuj ushqimorë për tagji për kafshë; artikuj 

ushqimoër për kafshë që përmbajnë sanë të ruajtur në ajër; artikuj ushqimorë për kafshë të 

përftuar nga sana; artikuj ushqimorë të përftuar nga materiale vegjetalë; artikuj ushqimorë 

për kafshë të përftuar nga sana  e ruajtur në ajër; artikuj ushqimorë për kafshë me bazë 

qumështin; artikuj ushqimorë për kafshë që përmbajnë ekstrakte botanike; artikuj 

ushqimorë për prerje gjiri të kafshëve; artikuj ushqimorë për mace; ushqim në formë të 

unazave për ushqyerjen e maceve; ushqime që përmbajnë mish lope për ushqyerje të 

maceve; ushqime të aromatizuar me mish pule për ushqyrje të maceve; ushqime të 

aromatizuara me mish lope për ushqyerje të maceve;  ushqime të aromatizuara me mëlçi 

për ushqyerje të maceve; artikuj ushqimorë të konservuar për mace; ushqime që përmbajnë 

mëlçi për ushqyerje të maceve; ushqime që përmbajnë mish pule për ushqyerje të maceve; 

artikuj ushqimorë për mace bazuar ose që përbëhet nga peshku; artikuj ushqimorë për qen; 

ushqime në formë unazazh për ushqyerje qensh; ushqime të aromatiuzar me mish lope për 

ushqyerje qensh;  ushqime të aromatizuar me mish pule për ushqyerje qensh; ushqime të 

aromatizuar me mëlçi për ushqyerje qensh; artkuj ushqimorë të aromatizuar me djath për 

qen;  artikuj ushqimorë të konservuar për qen; ushqime që përmbajnë mish lope për 

ushqyerje qensh; ushqime që përmbajnë mish pule për ushqyerje qensh; artikuj ushqimorë 

të konservuar për qen; ushqime që përmbajnë mëlçi për ushqyerje qensh; ushqim për zogj; 

shtroje për zogj; shtroje për qen; rërë për shpezë; materiale për shtroje kashte për kafshë; 

shtroje kashte dhe material të absorbueshëm për kafshë; rërë aromatike për kafshë shtëpiake 

[shtroje];  shtroje me material të absorbueshëm ku kryejnë nevojat macet dhe shtroje me 

material të absorbueshëm për kafshë të vogla; ushqim për brejtës; ushqim për qentë e 

garave; ushqim për kafshë shtëpiake; përgatitje ushqimore për qen; përgatitje ushqimore 

për mace; farëra luledielli; kocka për mbllaçitje për qen; kocka për mbllaçitje të tretshme 
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për qen; materiale mbllaçitëse të ngrënshëm, kocka dhe shufra mbllaçitëse të tretshme për 

kafshë shtëpiake; fara për zogj; ushqim për zogj  

 
 

(210) KS/M/ 2016/966 

(220) 28/07/2016 

(300)  

(731) Petrit Topalli “Delfin L.t.d.” Sh.p.k. 

Fshati “Gushtericë e Ulët”, p/n, 10500 - 

Graçanicë, KS 

(526)  

(591) C:40, M:0, Y:0 B:0, C:80, M:50, Y:20 

B:0  

(740)   
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

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

ushqim 

  
 

(210) KS/M/ 2016/967 

(220) 28/07/2016 

(300)  

(731) Petrit Topalli “Delfin L.t.d.” Sh.p.k. 

Fshati “Gushtericë e Ulët”, p/n, 10500 - 

Graçanicë, KS 

(526)  

(591) C:5, M:80, Y:100 B:0, C:0, M:10, 

Y:60 B:0, C:0, M:0, Y:0 B:100 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

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

ushqim 

  
 

(210) KS/M/ 2016/968 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(540)  TELASAGE 

(546) 
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(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/969 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ITARLA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/970 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VOYZATA 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për prevenimin dhe trajtimin e sëmundjeve 

autoimune dhe inflamatore  
 

 

(210) KS/M/ 2016/971 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(540)  ECTALORE 

(546) 

 
 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

175 

 

 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/972 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RESPECTIV 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate diagnostike dhe reagensa për qellime mjekësore. 

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të preparateve antipsikotike farmaceutike në 

gjakun e pacientit.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/973 

(220) 29/07/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TREMFYA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/975 

(220) 29/07/2016 

(300) 16/4258537  21/03/2016  FR 

 

(540)   

(546) 
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(731) LABORATOIRES EXPANSCIENCE  

a "French company"10, Avenue de l’Arche,  

92419 COURBEVOIE CEDEX, , FR 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(511) 3  Produkte parfumerike për foshje, ujë tualeti pa alcohol për foshnje, ujë kolonje për 

foshje, ujë kujdesi për foshnje, produkte jo-mjekësore për kujdes të lëkurës së foshnjeve, 

gjegjësisht: shampona, krema dhe sapune për fytyrë, krema dhe sapune për trup; fshirëse 

(materiale për fshirje), fshirëse për ndërrimin e foshnjeve; shampona për të posalindur, 

shampona për foshnje, shampon kondicionerë, xhel pastrimi për trup dhe flokë, sapune të 

ngopura me yndyrë, banjo me fluska për foshnje, artikuj higjiene për foshnje, produkte të 

banjos për foshnje, produkte për mbrojtjen e foshnjeve, krema dhe qumësht për fytyrë, 

krema dhe qumësht për trup, krema dhe qumësht për të ndenjura (prapanicë), shkopinjë 

mbrojtës për lëkurë, krema për trup, krema njomje, krema për ndërrimin e foshnjeve, krema 

dhe qumësht për mbrojtje nga dielli, qumësht kundër mickonjave, pjesë dermatologjike të 

sapuneve me përmbajtje të vogël të sapunit, xhel për pastrim pa sapun, produkte për dush.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/976 

(220) 01/08/2016 

(300)  

(731) MAHA Maschinenbau Haldenwang 

GmbH & Co. KG Hoyen 20 87490 

Haldenwang, DE 

(526)  

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 7  Platformë për ngritjen e automobila (vetura), ngritëset për automobila dhe 

automjete në vendndalim, duke përfshirë pjesët rezervë dhe aksesorët (derisa janë të 

përfshirë ne klasën 7), në veçanti platformat për ngritjen e automobilave; makinat për 

shtypjen, ne veçanti shtypësat ne punëtori, kompaktorët e mbeturinave për asgjësimin e 

naftës, kanaqeve të ngjyrave dhe aerosoleve, filtrave të vajit dhe ajrit; krikat dhe pjesët e 

tyre dhe aksesoret (derisa janë të përfshirë ne klasën 7 

9  Pajisjet testuese për automjetet motorike; testuesit e frenave; testuesit e cilindrave të 

frenave për motoçikleta dhe/ ose automjete motorike; testuesit e frenave automjete 

motorike; korsit testuese për automjete motorike;  softuer; pajisje harduer dhe te ekranit 

(shfaqjes), lexuesit statik (te palevizhëm); stola testues për automjete motorike; njësitë 

kontrolluese për ngritësat e automobilave; pajisje për testimin e lagështisë se boshtit; 

testuesi i harkut te timonit për automjete motorike; testuesi i tolerancës së boshtit dhe 

boshtit rrotullues për automjetet motorike, testuesi i performaces se cilindrit për automjetet 

motorike; matësit e shpejtësisë automjetet motorike ; testuesi i funksionit të burimit dhe 
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shtrat testues për automjetet motorike testuesit e funksionit PTO dhe dinamometrave PTO 

për automjetet motorike stolat testues për emetimin e gazrave nxjerrës për automjetet 

motorike; testues për emetimin e gazrave nxjerrës; mbajtësi i poqit të llambës kryesore për 

automjetet motorike; testuesi i poqit të llambës kryesore automobil për automjetet 

motorike; makinat testuese për gomat e  automjeteve motorike testuesi i matësit të 

shpejtësisë për automjetet motorike; testuesi i tahografit për automjetet motorike; testuesi i 

kufizuesit të shpejtësisë për kontrollimin e kufizimeve të shpejtësisë dhe takografëve; 

testuesi për kufizimin e shpejtësisë; pajisjet për matjen e vonesës; pajisje për matjen e 

forcës mbyllëse; matësit e nivelit të zërit; dhe pjesët dhe aksesorët për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura derisa janë të përfshira në klasën 09 

42  Programimi me kompjuter; shërbimet e konsulencës teknike që kanë të bëjnë me 

qendrat e shërbimit për automobila dhe automjete   

 
 

(210) KS/M/ 2016/977 

(220) 01/08/2016 

(300)  

(731) "THERMO SWISS"  SH.P.K. 

Tirane Preze, Fshati Ahmetaq, Rruga 

Nacionale Vore- Fushe Kruje, kthesa e 

rinasit, Godine 1 kateshe , kati i pare , AL 

(526)  

(591) E zezë, e kuqe dhe e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 19  Materiale ndërtimi të të gjitha llojeve duke përfshire llaçra të gatshëm, të thatë, të 

papërgatitur për ndërtim dhe rrugë, me bazë cimentoje, allçie, bitumi, kolle, ngjitësa 

pllakash, asfalt, katran, bitum, përbërje bitumi asfaltik, solucione dhe emulsione të bitumit 

asfaltik ( jo të llojit të bojrave); materiale ndërtimi; asfalte shtrimi; veshje bituminoze për 

çati; produkte bituminoze për ndërtesa dhe ndërtim të rrugëve, karkasa dhe veshje për 

përdorim në ndërtim dhe inxhinieri civile, jo prej metali; oxhaqe; dërrasa dyshemeje dhe 

pllaka dyshemeje, jo prej metali; barraka; trarë; listela; rrjeta dhe arkitrare, jo prej metali; 

zhavorr; panele ndërtesash, jo prej metali; platforme parafabrikate dhe krahë, jo prej metali; 

materiale për berjen dhe veshjen e rrugëve; shtresa hidroizolimi dhe ulluqe çatie, jo prej 

metali; grila dhe qepene jo prej metali, silikon dhe silikate; skorie; lidhëse katrani për 

ndërtesa. veshje e brendshme muresh jo metalike, për ndërtesa dhe inxhinieri civile; 

gjeotekstile jometalike, tjegulla dhe tulla për dyshemete dhe mur i veshur me terakota; baltë 

e pjekur; majolike artificiale, kryesisht gurë porozë artificialë, beton të ajruar, beton me 

peshë të lehtë , beton i shkumëzuar, tulla betoni me vrima 

35  Shërbime publiciteti, shërbime biznesi. shërbime të shitjes së bashku me pakicë dhe 

shumicë të materialeve të ndërtimit, hidrosanitare dhe të të gjitha materialeve të tjera që 

janë pjesë e ndërtimeve civile, publike dhe të infrastrukturës në favor të të tretëve  
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(210) KS/M/ 2016/978 

(220) 01/08/2016 

(300)  

(731) Richter Gedeon Nyrt. 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, HU 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TERROSA 

(546) 

 
 

 

(511) 10  Aparatura mjekësore dhe instrumente  

 
 

(210) KS/M/ 2016/979 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul, TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ÜLKER PEKİ 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/980 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  MULINO BIANCO 

(546) 

 
 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 
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pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/981 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  GRANCEREALE 

(546) 

 
 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza  

 
 

(210) KS/M/ 2016/982 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  PAVESI 

(546) 

 
 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza.  
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(210) KS/M/ 2016/983 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla Sverige AB 

Halsingegatan 43, Stockholm, SE 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)  Wasa 

(546) 

 
 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/984 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza  

 
 

(210) KS/M/ 2016/985 

(220) 02/08/2016 

(540)   

(546) 
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(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

 

 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza  

 
 

(210) KS/M/ 2016/986 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG. Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Birra; ujë mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupe dhe preparate  të tjera për bërjen e pijeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/987 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla Sverige AB 

Halsingegatan 43, Stockholm, SE 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza  

 
 

(210) KS/M/ 2016/988 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per 

Azioni Via Mantova 166, PARMA, IT 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

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

përgatitje bërë nga dritherat, bukë, zëvendësuesa të bukës dhe produkte të tjera buke, 

domethënë, shkopinj prej buke, biskota të thata, peksimadhe, simite, bukë e pjekur dhe 

bukë për hamburger dhe hot-dog; biskota të thata të mbushura me kremra të shijshëm; silla 

të lehta bërë nga drithërat; biskota;  pasta dhe ëmbëlsira; biskota me çokollatë  në majë ose 

mbushje çokollate; çokollatë dhe produkte me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë 

çokollatë; produkte të bukëpjekësit; përgatitje për të bërë kekra; pica dhe përgatitje për 

pica; akullore; mjalt, shurup melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca 

(kondimente); erëza  

 
 

(210) KS/M/ 2016/989 

(220) 02/08/2016 

(300)  

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul, TR 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HALK NESCO 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.  
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(210) KS/M/ 2016/997 

(220) 03/08/2016 

(300)  

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG. Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  STEPHANS BRÄU 

(546) 

 
 

 

(511) 32  Birra; ujë mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupe dhe preparate  të tjera për bërjen e pijeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/998 

(220) 03/08/2016 

(300)  

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NESQUIK 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore me përmbajtje të 

qumështit; zëvendësues të qumështit; pije me bazë qumështi; qumësht avullues ; qumështi i 

kondensuar;qumësht- bazë dhe desertët me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësues i 

qumështit); preparatet me bazë soje; preparatet e  proteinave për ushqim njerëzor; kremat 

pa bylmet ; produkte  të fortifikuara dietike dhe / ose produktet e qumështit me bazë 

ushqyese dhe / ose bylmet nutritionalli i forcuar me bazë ushqimore  dhe pije të përfshira në 

këtë klasë 

30  Kafe - preparatet me bazë kafe dhe pije; kafe e ftohtë; preparate dhe pije  me bazë të 

zëvendësuesve të kafes; preparatet me bazë  çaji dhe pije; malt- me bazë pije; kakao dhe 

preparatet me bazë prej kakaos dhe pije; çokollatë, produktet e çokollatës, preparatet me 

bazë të çokollatës dhe pije; ëmbëlsira me sheqer, sheqerna; produkte furre, pastë, biskota, 

ëmbëlsira, vafer, karamele me gjalpë, puding; akullore, akujt e ujit, sherbet, ëmbëlsira të 

ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të 

bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose sherbet dhe / ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose 

biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të ngrirë; drithëra mëngjesi, muesli, 

thekon misri, ëmbëlsira drithërash në formë shufre, drithëra të gatshme për  ngrënie; 

preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, tërshërës 

ose drithërave, gjithashtu edhe forma e enve; dietetike dhe /ose nutritionalli drithëra të 

fortifikuara –produkte me baze ushqimore dhe pije të përfshira në këtë klasë  

32  Fruta-aromatizues dhe pije me bazë frutash, fruta dhe lëngje perimesh,  nektar, 
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limonadat, soda dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije laktike e fermentuar; pije me bazë soje; 

malt- me bazë pije; pije istonike; dietike dhe/ose pijet e fortifikuara nutritionalli të përfshira 

në këtë klasë  

 
 

(210) KS/M/ 2016/999 

(220) 03/08/2016 

(300) N0.302016000024425  09/03/2016  IT 

(731) GEWISS - S.P.A. 

Via A. Volta, 1 CENATE SOTTO 

(BERGAMO) , IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  DAHLIA 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Kontrollet elektrike; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e dritave; pllaka elektrike 

ndërprerëse; mbulesa dekorative të pllakave ndërprerëse, me formë; priza për pllaka 

elektrike, me formë; priza të veçanta elektrike për pllaka, me formë; invertorë (të energjisë 

elektrike); ndarës (të kontrolleve elektrike); ndarës të frekuencave; pajisje rrufepritëse; 

tastera elektrike me butona; spina, priza dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike); spina 

elektrike; priza dhe spina elektrike; priza elektrike; spina elektrike për telefonat; spina 

elektrike për televizionet; spina elektrike për kompjuter; mbështetëse elektrike, përkatësisht 

korniza mbështetëse për pllaka dhe për kontrollet dhe pajisjet e vendosura në spinat 

elektrike; sistemet e shpërndarjes elektrike; aparate për shpërndarjen, filtrim, 

transformimin, konservimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1000 

(220) 03/08/2016 

(300) No.302016000024442  09/03/2016  IT 

(731) GEWISS - S.P.A. Via A. Volta, 1, 

CENATE SOTTO (BERGAMO), IT 

(526)  

(591)  

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Kontrollet elektrike; ndërprerësit e qarkut; ndërprerësit e dritave; pllaka elektrike 

ndërprerëse; mbulesa dekorative të pllakave ndërprerëse, me formë; priza për pllaka 

elektrike, me formë; priza të veçanta elektrike për pllaka, me formë; invertorë (të energjisë 

elektrike); ndarës (të kontrolleve elektrike); ndarës të frekuencave; pajisje rrufepritëse; 

tastera elektrike me butona; spina, priza dhe kontakte të tjera (lidhje elektrike); spina 

elektrike; priza dhe spina elektrike; priza elektrike; spina elektrike për telefonat; spina 

elektrike për televizionet; spina elektrike për kompjuter; mbështetëse elektrike, përkatësisht 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

185 

 

 

korniza mbështetëse për pllaka dhe për kontrollet dhe pajisjet e vendosura në spinat 

elektrike; sistemet e shpërndarjes elektrike; aparate për shpërndarjen, filtrim, 

transformimin, konservimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë 

elektrike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1001 

(220) 03/08/2016 

(300)  

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(526)  

(591) ngjyrë Kafe, ngjyrë kafe e ndritshme, 

bardhë, e kuqe, zezë, krem 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Biskota; çokolladë; tharm buke; kreker – njelmësira; uafëll; torte; ëmbëlsirë 

frutash (e thartë); dezerte, gjegjësisht ëmbëlsira nga bukëpjekësi, dezert me bazë mielli, dhe 

çokollade, dezerte ne formë të musit (çokolladë e pastërt), ëmbëlsira të ngrira; akullore; 

akuj për ngrënje   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1002 

(220) 03/08/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  FIBRE FIRM   

(546) 

 
 

 

(511) 10  Çorapa të kompresuara; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme; çorapa 

mbështetëse medicinale; çorapa të kompresuara për femra; çorapa najloni të kompresuara 

për femra; çorapa ortopedike dhe terapeutike; çorapa për medicinë, kirurgjo dhe/ose 

qëllime profilaktike; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra  

25  Rroba; mbathje; çorapa dhe trikotazhe të thurura; çorapa najloni për femra; çorape për 

femra; çorape të shkurtra  
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(210) KS/M/ 2016/1003 

(220) 03/08/2016 

(300)  

(731) HARRY WINSTON SA 

Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-les-

Ouates , CH 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  WINSTON 

(546) 

 
 

 

(511) 9  Aparate për gjirim, transmetim ose reprodukim të zërit ose fotografisë;  aparate për 

përpunimin e pagesave elektronike, aparate për përpunimin e transakcioneve pa pagesa me 

para të gatshme; bartësit magnetik të të dhënave; disçe të zbrazëta për inqizim, kompakt 

disçe, DVD dhe medija tjera për gjirim digjital; paisje për bartjen audio datotekave të 

kompresuara ose MP3; makina llogaritëse dhe paisje për përpunimin e të dhënave;  softuer; 

lojra për telefona mobil; transmetues (player) kompjuterik dhe muzikes digjitale; softuer 

elektronik për lojra për telefona mobil dhe kompjuter; transmetues (player) digjital 

muzikor; kompjuter; laptop; kompjuter bartës dore; kompjuter mobil; kompjuter personal; 

kompjuter të cilët mbahen në nyje, orë të menqura; kompjuter tablet dhe paisje mobile; 

transmetues (player) digjital muzikor;  telefona mobil dhe telefona mobil të avansuar me 

funkcionalizim të zgjëruar ose telefona të menqur; aparate dhe instrumente 

telekomunikuese, aparate për gjirime, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë, 

përkatësisht telefona mobil me funksione të avansuara dhe funkcionalizimin e zgjëruar ose 

telefona të menqur; paisje dore elektronike për qasje në internet dhe dërgimin, pranimin dhe 

magazinimin e porosive të shkurtëra, e majleve, thirrjeve telefonike, faksit, video 

konferencave, fotografive, zërit, muzikës, tekstit dhe të dhënave të tjera digjitale; paisje 

dore elektronike për marrje, magazinim dhe transmetim i të dhënave ose porosive pa tel; 

paisje dore elektronike për përcjellje dhe organizim të informatave personale; paisje dore 

elektronike për hulumtim të përgjithshëm dhe paraqitjen e hartave transportimin e 

informacioneve;  paisje dore elektronike për detektim, magazinim, përcjellje, mbikqyrje, 

transmetim të të dhënave lidhur me aktivitetet e shfrytëzuesve, përkatësisht pozicioni, 

itenerari, largësia, pulsi; mbështjellës për kompjuter, telefona mobil dhe laptop; aparate 

optike dhe instrumente, përkatësisht syze, syze dielli, thjerrëza, këllëf për syza, syze dielli 

dhe llupa; bateri për kompjuter dhe paisje elektronike, bateri dhe bateri për orë dhe 

instrumente kronologjike 

14  Metale finike dhe ëgurat e tyre të punuara nga këto materijale ose të mbështjellura me 

të njejtat të përfshira në këtë klasë, përkatësisht figura, trofe; stoli përkatësisht unaza, vath, 

pulla për manzhetne, bylyzyk dore, varëse, brosh, zingjirë, çafore, furqetë, kuti për stoli, 

kuti, gurë të çmuar, gurë gjysëm të çmuar (gurë të çmuar); instrumente për matjen e kohë 

ose instrumente kronometrike, përkatësisht kronograf, orë muri, orë, lavjerrës, orë me zile 

pjesë dhe paisje për mallrat e përmendura, përkatësisht gjilpëra, spirancë, stoli rokerësh, 

shtëpiza, këllëf për orë, rripa për orë, numrator për orë, mekanizma për orë, zingjirë për orë, 

mekanizma orësh, spirale për orë, kristal për orë, kuti për paisje për punimin e orëve, këllëf 

për orë . 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

187 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1004 

(220) 05/08/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 
(511) 10  Çorapa të kompresuara; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme; çorapa 

mbështetëse medicinale; çorapa të kompresuara për femra; çorapa najloni të kompresuara 

për femra; çorapa ortopedike dhe terapeutike; çorapa për medicinë, kirurgjo dhe/ose 

qëllime profilaktike; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra   

25  Rroba; mbathje; çorapa dhe trikotazhe të thurura; çorapa najloni për femra; çorape për 

femra; çorape të shkurtra  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1005 

(220) 05/08/2016 

(300)  

(731) Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd No. 555 Qianmo Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 

Province , CN 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 9  Pajisjet e kompjutereve për memorje; programe të kompjuterëve të inçizuara; 

programe operative të inçizuara të kompjuterëve; paisje periferike të kompjuterëve; 

softverë kompjuterik i inçizuar; mikroprocesorë; monitorë (si pjesë hardveriek); monitorë 

(si programe kompjuterike); njësia qendrore procesuese (procesorë); lexuesit (paisjet 

procusuese të të dhënave); kartela me qarqe të integruara (kartela të mençme); programe 

kompjuterike (të shkarkueshme); paisje flash me USB; indikatorë e sasie; njehsorë për të 

kohën e parkimit; mekanizma për aparatet e parkingut që operojnë me monedha metali; 

leurë (derë) parkingu që operon me monedha metali; drita vezulluese (drita për sinjalizim); 

drita sinjalizuese; pllaka sinjalizuese, shëndritëse apo mekanike; sinjale, shendritëse apo 

mekanike; tabelat elektronike për shpallje; paisje me dritë emituese të fokusuar për të 

treguar ndonjë pikë të caktuar; semaforë (pajisje sinjalizuese për trafik); radio aparate; 

aparate ndër-komunikuese; radarë; aparate startuese elektronike per kontrollim të sinjaleve 

nga distanca; paisje per navigim për automjete (kompjuter të montuar në makinë); aparate 
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për sisteme pozicionimi global (aparate GPS-i); paisje për komunikim optik; paisje për 

rrjeta komunikuese; aparate elektrike për monitorim; paisje për video-incizime; pajisje 

portabile për të reprodukuar përmbajtje të  ndryshme mediatike; paisje për të matur 

shpejtësinë (për fotografi);  drita të forta (blic) për fotografi; detektorë; paisje për të 

kontrolluar shpejtësinë e makinave; aparate audio-vizuele për mësim; laserë, për qellime jo 

medicinal; simulatorë për drejtim dhe kontrollim te makinave; lenta optike; paisje optike 

dhe instrumente; paisje gjysme-përquese; video-ekrane; aparatet knotrolluese nga distanca; 

instalime eletrike për kontrolë nga distanca të operacioneve industriale; paisjet mbrojtëse 

për perdorime personale kundër aksidenteve; alarme te zeshëm; alarme; aparate 

paralajmëruese kundër vjedhjes; alarmues të zjarrit; çelës, elektrik; sirenë; alarmues të 

tymit; detektorë të tymit; akumulatorë elektrik; ngadalsues nga distanca portativë; bateri 

elektrike për automjete; aparate sinjalizuese detare; aparate elektro-dinamike për kontrollë 

së largu të sinjaleve; mbështetës për aparate fotografike; aparate për matje; sonar; sisteme 

detektorësh; instrumente navigacioni; instrumente për lokalizimin e zërit; aparate për 

transmetimin e zërit; aparate për inçizimin e zërit; aparate për zmadhim; matësa të lartësive 

mbidetare; telemetra; instrumentë për vëzhgim; aparate dhe makina për matje të thellësive; 

paisje për gjetje (vlerësim) të thellësive detare; aparate automatike për drejtimin e 

automjeteve; termostatë për automjete; rregullatorë të tensionit për automjete; sonda për 

qellime shkencore; simulatorë për drejtimin dhe kontrollën e automjeteve; shkopinj 

dirigjues për perdorim me kompjuterë (pos për lojra kompjuterike); audio dhe video 

marrësit; programe kompjuterike për dirigjimin dhe drejtimin e dronëve ushtarakë dhe 

dronëve civil; mbajtës për monitor; mbështetëse të adaptuara për monitorë; mbështetëse të 

adaptuar për kamera; kapak të adaptuar për monitorë; kapak të adaptuar për kamera; lenta 

të adaptuara për monitor; lenta të adaptuar për kamera  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1006 

(220) 05/08/2016 

(300)  

(731) Boztoprak Gıda Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 1. 

Cadde 7. Sokak No:3 , TR 

(526)  

(591) e kuqe dhe bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Tahini (mëlmesa nga farat e susamit), xhem  

30  Sheqer pambuku, mjaltë, hallvë, sugjuk nga arrat, krema, reçel (melasë e rrushit) 
  
 

(210) KS/M/ 2016/1007 

(220) 05/08/2016 

(300)  

(731) MARAZZI  GROUP S.r.l 

VIALE REGINA PACIS 39 – 41049 

SASSUOLO (MO), IT 

(540)  TREVERK 

(546) 
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(526)  

(591)  

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  
 

(511) 19  Materiale ndërtimore jo-metalike; material për mbulimin e mureve dhe 

dyshemeve; pllaka të qeramikës.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1008 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) Unilever N.V 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

(526)  

(591)  e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

mbyllt, e kuqe dhe e bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 
(511) 3  Detergjente; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim në lavanderi; preparate 

për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, lustrim, 

grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te ujit; 

facoleta të lagura me preparate  dhe substanca për pastrim dhe lustrim; lecka të 

impregnuara për pastrim. 

5  Mjete dezinfektive ; mjete dezinfektive për qëllime higjienike  ose sanitare; preparate 

sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme; 

fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide;  mjete për eliminimin 

e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; deodorante, (përpos për përdorim 

përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet.  

21   Instrumente jo elektrike, artikuj dhe materiale, të gjitha për pastrim; pëlhura   

 për pastrim, për fshirjen e pluhurit dhe lustrim; pëlhura të impregnuara për  

 pastrim, për fshirjen e pluhurit dhe lustrim; dispenzues; brusha; shpuza për  

 grryerje ose për pastrim; shpuza dhe fshirëse; kurtha; pajisje për kapjen,  

 largimin, kapjen dhe vrasjen e insekteve, dëmtuesve dhe kafshë të dëmshme. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1009 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

(526)  

(591)  

 

(540) 

(546) 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

190 

 

 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

 
(511) 3  Detergjente; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim në lavanderi; preparate 

për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, lustrim, 

grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave – tubacioneve te ujit; 

sapuna; preparate për pastrimin e facoleta të lagura me preparate  dhe substanca për larje 

me dorë; facoleta të mbushura me preparate dhe substanca për pastrim dhe lustrim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1012 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) GETOAR ALIU 

ON RECORDS TEAM rr. Hasan  Çerkini nr 

26/A – Ferizaj, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Diedon Ahmetaj 

Salih Çeku nr. 19 Prizren 
 

(540)  GETINJO 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1013 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) DONIKA SHABANI 

ON RECORDS TEAM rr. Ahmet Krasniqi 

Lagj. Arbëri –Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  NIKKA 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

191 

 

 

 

(210) KS/M/ 2016/1014 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) FERONIT SHABANI 

ON RECORDS TEAM rr. Sadik Sadiku 

Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  FERO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1015 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) KUJTIM  BAJRAKTARI 

ON RECORDS TEAM rr. Brigada 123 – 

Therandë , KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  DJ MONEY 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1016 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) DIAR SHOSHOLLI 

ON RECORDS TEAM rr. Halil Mustafa 

P.nr Vushtrri , KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  DJ FROST 

(546) 

 
 

 

(511) 41 Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore 
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(210) KS/M/ 2016/1017 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) ERXHAN ADILOVCI 

ON RECORDS TEAM rr. Reshat Ymeri nr 

29 – GJILAN, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  DJ COSMO 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore 

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1018 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) ARBËR ELSHANI 

ON RECORDS TEAM Xhavit Bajraktari nr 

32 – Prizren, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr19 Prizren 
 

(540)  DJ ZZAP 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1019 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) ENSAR ELSHANI 

ON RECORDS TEAM rr. Sanxhaku-

Prizren, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  FUEGO 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1020 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) ENIS BYTYQI 

ON RECORDS TEAM rr. Imri Halili 

40000- Ferizaj, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  ENIS BYTYQI 

(546) 

 
 

 

(511) 41 Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1021 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) GORDANA KINGJI 

ON RECORDS TEAM Bulevardi Bill 

Clinton 13/2 nr 4 , KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALI ÇEKU NR 19  PRIZREN 
 

(540)  BABY- G 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1022 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) KRISTIAN LEKAJ 

ON RECORDS TEAM 

 

Marin Barleti nr 34 - Prizren 

+37745/624-462 

, KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALI ÇEKU NR 19  PRIZREN 
 

(540)  DJ CHRISS 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/1023 

(220) 08/08/2016 

(300)  

(731) ENDRIT ELSHANI 

ON RECORDS TEAM XHAVIT 

BAJRAKTARI NR 32 , KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

SALI ÇEKU NR 19  PRIZREN 
 

(540)  ENDRI 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1024 

(220) 08/08/2016 

(300) 10/02/2016  19/02/2016  DE 

(731) Zott SE & Co. KG 

Dr-Steichele-Strasse 4 86690 Mertingen, 

DE 

(526)  

(591)  e gjelbërt, e kuqe, e verdhë, e bardhë  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29   Qumësht, produkte qumështi, kryesisht qumësht për pije, qumësht i thartuar, 

dhallë, jogurt, jodurt nga frutat, pije nga jogurti, jogurt çokolate ose jogurt nga kakao; pije 

joaloolike e përzier nga qumështi, kefir, ajkë; djath i bardhë i butë, djath i butë i bardhë me 

fruta dhe bimë; ëmbëlsira të cilat përbëhen kryesisht nga qumështi; gjalpë; djath; produkte 

nga djathi; qumësht dhe kumshtë pluhur si ushqim me ose pa aditiv; lyerësa (të cilët 

përmbajnë yndyrë); frape qumështi; kumësht  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1025 

(220) 09/08/2016 

(300)  

(731) Studio Sellma Sh.P.K. 

Lagjia Dardania Rr. Sadik Zeneli SU 3/1 CII 

Nr. 1 10000 Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)   

(546) 
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(511) 41   Edukimi, ofrimi i trajnimeve, aktiviteteve argëtuese, sportive dhe kulturore  

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; trajtime higjienike dhe të bukurisë për 

njerëz ose kafshë; shërbime në bujqësi, kopshtari dhe pylltari.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1026 

(220) 09/08/2016 

(300)  

(731) Studio Sellma Sh.P.K 

Lagjia Dardania Rr. Sadik Zeneli SU 3/1 CII 

Nr. 1 10000 Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  STUDIO SELLMA Professional 

Makeup 

(546) 

 
 

 

(511) 41  Edukimi, ofrimi i trajnimeve, aktiviteteve argëtuese, sportive dhe kulturore  

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; trajtime higjienike dhe të bukurisë për 

njerëz ose kafshë; shërbime në bujqësi, kopshtari dhe pylltari  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1027 

(220) 10/08/2016 

(300)  

(731) ETEM  ISLAMAJ 

DPT “GURRA BES” Fshati Poslishte 

Komuna Prizren , KS 

(526)  

(591)  

(740)  Diedon Ahmetaj 

rr. Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  GURRA BES 

(546) 

 
 

 

(511) 29  Mish, peshk,  peshk i freskët, Peshk vakum dhe Peshk i gjallë ; ekstrakte të 

mishit;  konservuara, të ngrira, 

39  Transport,  paketim dhe ruajtje të mallrave; marrëveshje të udhëtimit.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1028 

(220) 10/08/2016 

(300) Z-201670437  11/04/2016  SI 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana  Trg republike 2, 1250 Ljubljana, 

SI 

(526)  

(540)  NLB Banka 

(546) 
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(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore për përçim, kyqje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matëse, kontrolluese (për mbikëqyrje) dhe  mësimdhënie; aparate për 

incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; aparate telefonash; stacione bazë për media elektronike; 

disqe regjistruese; aparate audio vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe 

optike; kondensator optik; kartela magnetike identiteti (të koduara);  media magnetike të 

dhënash; enkoder magnetik; kartela me qarqe integrale (smart card); disqe magnetike; 

shirita magnetik; programe operative për kompjuter (regjistrura); harduer dhe softuer 

kompjuteri  për përdorim me komunikime telefonike; memorie kompjuteri; pajisje për 

procedim të dhënash dhe kompjuterë; programe operative kompjuteri dhe/ose sisteme; 

programe të incizuara kompjuterike për qasje në data bazë; laptopë; programe të incizuara 

kompjuterike, posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media 

magnetike ose media optike të dhënash; flopy disqe; CD-ROM-e; paisje periferike për 

kompjuterë; softuer kompjuterik (i incizuar); programe kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); rrjete digjitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procedim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; drajver për flopy diqe (për kompjuter); arkë regjistruese; 

makinë për numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike për shitje dhe 

mekanizma që operojnë me monedha; makina për shpërndarje, automatike; zile alarmi, 

elektrike; makina për goditje (shpim) të kartelave për zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; 

makina kalkulimi; makina për numrim; numërues; makina për kontrollim të frankimit; 

detektor parash të falsifikuara; makina faturash; aparate për procesuim të dhënash; telegraf 

(aparate).        

16  Materiale të printuara dhe publikime, përfshirë kartelat kreditore, kartelat për pagesë, 

qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave; prospekteve, pamfleteve, gazetave, periodikëve, 

tabela shenjash nga letra, ndihmesa për reklamim dhe ppropagandë në lëmin e financave 

(gjëra të printuara); libra kontrollues; mbajtës librash; materiale për mësimdhënie (pos 

aparateve); kartela indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyrash të 

ndryshëm nga mobiliet; manualë (doracakë); pajisje zyrash; dosje (zyrash); klishe; gjemba 

(zyrash); buletine informative; dosje për letër; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

fletëpalosje; indekse; magazine; periodikë; vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime 

shkollore (zyrash); publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve). 

35  Shitje e aparateve dhe instrumenteve për përcjellje, kyqje, transformim, akumulim, 

regullim ose kontroll të elektricitetit, aparateve dhe instrumenteve fotografike, 

kinematografike, optike, peshim, matje, kontrollim (supervizion) dhe mësimdhënije, 

aparateve për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve, filmave të 

animuar, animacioneve kompjuterike për media elektronike, aparate telefonash, stacione 

bazë të mediave elektronike, disqeve regjistrues, aparateve audio-vizuale për mësimdhënie, 

mediave për të dhëna optike, disqeve optike, kondensatorëve optik, kartelave identifikuese, 

magnetike (dekoduese), mediave për të dhëna magnetike, dekoduesve magnetik, kartelave 

të qarqeve integruese (smart kartela), disqeve magnetike, shiritave magnetik, programeve 

operuese kompjuterike (të incizuar), harduerit dhe softuerit kompjuterik për përdorim me 
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komunikim me telefonë, memorieve kompjuterike, paisje për procesuim të dhënash dhe 

kompjuterëve, programeve operuese dhe/ose sistemeve  të incizuara kompjuterike, 

programeve të inicizuara kompjuterike për qasje në bazën e të dhënave, lap topëve, 

programeve të incizuara kompjuterike dhe bazës së të dhënave, posaqërisht programeve 

kompjuterike dhe bazave të të dhënave të incizuara në media optike ose magnetike, flopi 

disqeve, CD-ROM-ve, paisjeve periferike të kompjuterit, softuerit kompjuterik (të 

incizuar), programeve kompjuterike (softuerit të shkarkueshëm), rrjetit digjital 

(telekomunikimeve), lexues (paisje për procesuim të dhënash), lexues bar kodesh, 

drajverëve të flopi disqeve (për kompjetorë), arkave regjistruese, makinave për numërim 

dhe klasifikim të parave, makinave automatike për shitje dhe mekanizmave që operojnë me 

monedha, makinave për shpërndarje, automatike, zileve alarmi, elektrike, makinave për 

goditje (shpim) të kartelave për zyra, mjeteve rrëshqitëse-rrotulluese, makinave për 

kalkulim, makinave për llogaritje, numëruesve, makinave për kontrollim të frankimit, 

detektorve të parave të falsifikuara,  makinave për fatura, aparateve për procesuim të 

dhënash, telegrafeve (aparate), materialeve të printuara dhe publikimevetë printuara, 

përfshirë kartelat kreditore, kartelave për pagesë, qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave, 

prospekteve, pamfleteve, gazetave, periodikëve, tabelave për shenja nga letra, ndihmesave 

për reklamim dhe propagandë në lëmin e financave (gjëra të printuara), libra qeqesh, 

mbajtës qeqesh, materialeve për mësimdhënie (pos aparateve), kartelave indeksi (zyre), 

libër llogarish (libra), indekseve, rekuizita zyrash të ndryshëm nga mobiliet, manualëve 

(doracakëve), pajisje zyrash, dosje (zyrash), klisheve, gjembave (zyrash), buletineve 

informative, dosjeve nga letra, letrës, posterëve, kartelave për njoftim (zyrash), 

fletëpalosjeve, indekseve, magazineve, periodikëve, vizatimeve, librave komik, lapsave, 

furnizimeve shkollore (zyrash), publikimeve të printuara, materialeve të printuara, 

materialeve për mësimdhënie (pos aparateve); agjencive të eksport-importit; agjencive 

komerciale informative; makinave të zyrave dhe paisjeve që jepen me qera (pos 

kompjuterëve); informatave statistikore; shërbimeve për kontabilitet dhe libërmbajte; 

përpilim i pasqyrave logaritare; auditim; administrim biznesi dhe funksioneve të zyrës;        

përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, posaçërisht shërbime 

ndërmjetësimi dhe konsulta që kanë të bëjnë me blerjen dhe shitjen  e kompanive dhe 

organizatave tjera në tregjet vendore dhe të jashtme; shërbime këshilluese për menaxhimin 

e biznesit; konsulta për menaxhim të personelit; konsulta për menaxhim të biznesit; 

përgatitje e kolonave publicistike; reklamim direkt nëpërmjet postës; asistencë në 

menaxhim industrial ose komercial; përditësim imaterialeve reklamuese; efikasitet i 

ekspertëve; auksioneve; hulumtim tregu; vlerësim biznesi; hulumtim dhe kërkim biznesi; 

reklamim; rklamim dhe mardhënje me publikun; agjenci reklamimi;  mardhënje me 

publikum; reklamimit televiziv; parashikim ekonomik; analizë e kostos/çmimeve; 

informacioneve të biznesit; sondazhe opinioni; menaxhim i kompjuterizuar i dosjeve; input  

dhe autput të dhënave në formë të standardizuar për ç’vendosje me aplikacione të veta; 

menaxhim dhe operim të sistemeve për procesuin të dhënash; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim i kompjuterizuar i databazës (shërbime sekretarie).    

 36   Shërbime bankare dhe financiare, do me thënë planifikim financiar dhe konsulta, 

përfshirë objektivat investuese dhe të ardhurat; mbledhje dhe analizë e informatave; hartim 

i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim i 

implementimit të planit financiar; koordimin i planifikimeve financiare; planifikim 

financiar për familje; kryerje e operacioneve bankare aktuale nëpërmjet llogarisë së artë; 
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koordinim i konsultave dhe të gjitha  marrëveshjeve financiare; menaxhim i aseteve, 

posaqërisht sigurim të shërbimeve të menaxhimit të aseteve individuale (praktim i 

sherbimeve ekonomike) në sigurim dhe fonde investuese; sigurim i sherbimeve investuese 

në kompanitë investuese, fondeve reciproke, kompani të pensioneve dhe fonde të 

pensioneve në tregjet vendore dhe në tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në 

lëmin e planifikimit vendor dhe ndërkombëtar; këshillime investuese; konsultime për 

patundshmëri, domethënë konsulta në planifikimin e investimeve; konsulta dhe asistencë 

lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e projekteve; regjistrim të 

titullit, jo e listuar në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi lidhur me sigurimin e 

informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit Evropian; konsulta lidhur me blerjen dhe 

shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime dhe njoftime dhe mbështetje analitike në 

tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta pensioni; konsulta lidhur me shemat 

vullnetare të pensioneve; kryerje e shërbimeve standarde bankare, posaçërisht grumbullim i 

të depozitave dhe të gjitha llojeve të kontributeve në para nga individë dhe subjekte legale, 

dhe sigurim i tyre; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të vet, përfshi kreditë e 

konsumatoreve, kredive hipotekare, dhe financimin e transaksione komerciale; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe sigurim të informatave 

lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; agjenci në përmbylljen e kredive dhe 

transaksioneve kreditore; do me thënë garancë lidhjes së biznesit, posaqërsiht marje dhe 

lëshim të sigurisë dhe grancave të tjera; lëshim dhe administrim i instruksioneve të 

pagesave (pagesa, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, 

kambialeve); blerje të qeqeve dhe  kambialeve; verifikim të qeqeve; tregti me derivate 

finasiare; tregti me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi; çështje finansiare; 

kursime bankare; ndërmjetësime finansiare; zyra akomodimi (apartamente); ndërmjetësim 

doganor; sigurim nënshkrimi dhe sigurim ndërmjetësimi, posaqërisht ndërmjetësim 

sigurimesh, posaqërisht shitje e polisave të sigurimeve; konsulta sigurimi dhe informata, 

përfshi sigurimin e asistencës për sigurim në kompletimin e kërkesave për, sigurim jetësor; 

sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; 

sigurim të depozitave, pronës dhe personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, 

patundshmërisë); shërbime lidhur me sigurimet e huaja dhe vendore  (ruajtje, blerje, shitje, 

menaxhim aksioneve dhe letrave me vlerë); faktorizim; lizinë; kliring shtëpie (financiar); 

analizë (financiare); vlersime financiare; vlersim fiskal; vlerësim i patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; ndërmjetësim burse dhe ruajtje; 

aksione dhe letrave me vlerë; koutime burse; peng ndërmjetësimi; mirëbesimi; depozitave 

me vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; shërbime të sigurimit të depozitimeve, 

sigurim i kasafortave/kutive të forta dhe huazim i kasafortave; sigurim i operacioneve 

pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; mbledhje qeraje; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; shërbime elektronike bankare për individë dhe subjekte  juridik, posaçërisht 

pranim i të gjitha llojeve të depozitave monetare nga individë dhe persona juridik; dhe 

transaksione pagesore;  operacione të jashtme pagesore; dhënie kredish dhe finansim 

blerjesh; blerje e qeqeve dhe kambialeve; lëshim i kartelave të sigurimit dhe kreditore; 

blerje, shitje dhe menaxhim dhe sigurim të lokaleve të huaja dhe vendore; marje dhe 

dhënien e sigurisë dhe garancisë dhe pranimin e detyrimeve të tjera të cilat mund të 

përmbushen në para për klientët tonë; blerje dhe mbledhje borxhi; transfere fondesh; 

transfero i brendshëm parash; monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; 

deklarata  transaksioni dhe transaksioni; transfer elektronik i fondeve; transferta elektronike 
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financiare, posaçërisht urdhëra për pagesa këmbimore të jashtme, monitorim i urdhrave për 

pagesa, monitorim i urdhërave të pagesave të ekzekutuara, transfertave të fondeve të huaja 

kambiale nga logaritë kambiale të huaja;  shpërndarje e urdhërave për pagesa, statistika të 

transfereve për të dhënat hyrëse; monitorim i baraz peshës të llogarive momentale të huaja; 

monitorim i baraz peshës të libër-mbajtësve; deklarim dhe monitorim i aktivitetit të 

llogarive në llogaritë e transaksione kambiale; formim i ekspertit obligativ i cili rezulton 

nga transaksionet pagesore të jashtme, formim i listës të kursit kambial dhe listës kambiale 

të kompanive; futje dhe fshirje e të dhënave kambiale me aplikacione të veta; shërbime të 

sigurimit të informacioneve bankare, transaksioneve të kartelave kreditore, transaksioneve 

të llogarive të kursimeve dhe formave tjera të transaksionit nëpërmjet e-mailit,  të gjitha 

shërbimet e lartpërmendura të siguruara on-line nëpërmjet bazës së të kompjuterit dhe via 

internet, si dhe nëpërmjet shërbimit të bankarit personal. 

37   Makina zyrash dhe instalime paisjesh, mirëmbajtje dhe riparim; riparim dhe 

mirëmbajtje të dhomave të forta (kasafortave); instalime makinerish, mirëmbajte dhe 

riparim; instalime, mirëmbajtje dhe riparim i harduerit kopjuterik. 

38   Shërbime të telekomunikacionit, posaçërisht shërbime telekomunikacionit lidhur me 

sisteme sinjalizuese dhe/ose mallra elektrike dhe elektronike, posaçërisht shërbime 

telekomunikacioni për komunikim via telefon celular, përfshirë shërbimet e 

telekomunikimit via terminaleve kompjuterike, telefonave, telefonave celular, postës 

elektronike, faksit, telegrafit, teleksit, shërbimeve të numërimit dhe transmetimeve dhe 

kabllovike; transmetime të mesazheve ndihmëse të kompjuterit dhe imazheve; transmetim 

elektronik dhe telefonik të dhënave dhe dokumenteve nëpërmjet sistemit kompjuterik; 

shërbime të cilat mund të ofrohen në bazë të rrjetit bazë rrjetit digjital të telefonisë, 

domethënë transmetim të 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 informatave në shërbimet bankare, transaksioneve të 

kartelave kreditore, transaksionet e llogarive të kursyera dhe formave të tjera të 

transaksioneve nëpërmjet telefonit, telefonit celular dhe faksit 

39  Sigurim i transporteve të paravetë gatshme, sigurim, të mallrave dhe gjërave të tjera të 

vlefshme; shpedicion; magazinim i mallrave; shpërndarje e mallrave; magazinim; 

qiradhënje e magazinave; qiradhënje e veturave 

40  Printim, përfshirë ofset printimin dhe printimin litografik 

41  Publikim i teksteve (të ndryshëm nga tekstet publicitare); arsimim dhe mësim në lëmin 

e bankave; arsimim dhe mësim në lëmin e telekomunikimeve; organizim dhe ekzekutim të 

kolukfiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve dhe simpoziumeve; informata 

edukimi; organizim i ekspozitave për qëllime edukative ose kulturore; rregullim dhe 

udhëheqje e takimeve të punës (workshops); orientim profesional; shërbime të procesuimit 

të zërit dhe imazheve; shërbime mikrofilmi 

42   Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime për programimin e kompjuterëve; animacione 

kompjuterike, dizajn grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të 

tjerët; konvertim i të dhënave të kompjuterit dhe të dhëna (të ndryshme nga konvertimi 

fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna elektronike; 

projekt studime; dizajnim i sistemeve kompjuterike; zhvillim, konsultim dhe planifikim 

dhe/ose softueri dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e të 

dhënave; shërbime të rrjetit kompjuterik, me hulumtuim dhe materiale referente në finansa, 
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banka dhe lajme; qiradhënie të softuerëve kompjuterik; rigjenerim të dhënave 

kompjuterike; mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; 

konsulta kompjuterike; hulumtim shkencor dhe industrial; hulumtim teknik, për të tjerët 

lidhur me kompjuterët, paisjeve kompjuterike, paisjeve periferike të komjuterit dhe pjesëve 

të telekomunikimit; menaxhim teknik i bazës së të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe 

hulumtim i softuerit; shërbime të projekteve studimore dhe kontrollit, të gjitha në lidhje me 

telekomunikimet, rrjetet e komunikimit, dhe sistemet dhe telefoninë celulare; dizajn dhe 

zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera; dizajn industrial dhe grafik. 

45   Shërbime juridike, posaçërisht konsulta juridike lidhur me  ligjet bankare dhe 

financare, në lëmin e ligjit për kompanitë, ligjit për regjistrimin e tokës, konsulta dhe 

asistencë lidhur me hulumtimin për përfaqësues juridik lokal dhe të huaj dhe këshilltar, 

menaxhim i të gjitha transaksioneve ligjore lidhur me tarifat a avokatëve bazuar në 

marëveshje të veqantë dhe autorizime të veqanta; hulumtime ligjore  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1029 

(220) 10/08/2016 

(300)  

(731) SOPHARMA AD 

16, Iliensko shose str. 1220 Sofia, BG 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ISOCOR 

(546) 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preprate higjienike për qëllime mjekësore; 

substanca dhe ushqime dietike për qëllime mjeksore dhe veterinare  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1030 

(220) 10/08/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 10  Çorapa të kompresuara ; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme ; çorapa 

mbështetëse medicinale ; çorapa të kompresuara për femra ; çorapa najloni të kompresuara 

për femra ; çorapa ortopedike dhe terapeutike ; çorapa për medicinë, kirurgjike dhe/ose 

qëllime profilaktike ; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra   

25   Rroba ; mbathje ;  çorapa dhe trikotazhe të thurura ; çorapa najloni për femra ; 

çorape për femra ; çorape të shkurtra  
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(210) KS/M/ 2016/1031 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Dr. Reddy’s Laboratories Limited 

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 

Hyderabad – 500034, Telangana, , IN 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FLERADAY 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe medicinale.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1032 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Dr. Reddy’s Laboratories Limited 

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 

Hyderabad – 500034, Telangana, , IN  

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OMEZ 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe medicinale  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1033 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Dr. Reddy’s Laboratories Limited 

8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills, 

Hyderabad – 500034, Telangana, IN 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KETOROL 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe medicinale  
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(210) KS/M/ 2016/1034 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija  Beogradski put b.b. 

26300 Vršac, RS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MUCODYNE 

 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1035 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PANCILLIN 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1036 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRODON 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1037 

(220) 11/08/2016 

(540)  CORNELIN 

(546) 
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(300)  

(731)  

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vršac Beogradski put b.b. 

26300 Vršac, RS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

 
 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1038 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(526)  

(591)  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe përgatitje dhe substanca mjeksore; vaksina; përgatitje 

farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të gjeneruara nga ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulant të 

sistemit nervor qendror; përgatitje dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e demencës, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Alzheimer, apopleksisë, depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të gjendjes shpirtërore, psikozës, ankthit, epilepsisë, 

sklerozës, porfirit, sëmundjes dhe çrregullimit të Huntington, inzomnis, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Parkinson, skizofrenisë, çrregullimit dhe sëmundjes bipolare, ADHD, 

kancerit, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, substanca, reagentë dhe agjentë për 

qëllime diagnostikimi dhe mjeksore  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1039 

(220) 11/08/2016 

(300)  

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591) Verdhë, portokalli, kaltërt, kaltërt e 

ndritshme, hiri, zezë, gjelbërt e errët, 

gjelbërt e ndritshme dhe e bardhë 

(540)   

(546) 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

204 

 

 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

 

 

(511) 10   Çorapa të kompresuara ; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme ; 

çorapa mbështetëse medicinale ; çorapa të kompresuara për femra ; çorapa najloni të 

kompresuara për femra ; çorapa ortopedike dhe terapeutike ; çorapa për medicinë, kirurgji 

dhe/ose qëllime profilaktike ; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për 

femra   

25   Rroba ; mbathje ; çorapa dhe trikotazhe të thurura ; çorapa najloni për femra ; 

çorape për femra ; çorape të shkurtra  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1040 

(220) 12/08/2016 

(300) 015202781  11/03/2016  OH 

(731)  Rroba ; mbathje ; çorapa dhe 

trikotazhe të thurura ; çorapa najloni për 

femra ; çorape për femra ; çorape të shkurtra 

Piazza Monte Grappa, 4 I-00195 Roma, IT 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 
(511) 35  Menaxhimi i biznesit në fushën e avionëve, helikopterëve dhe automjeteve të 

blinduara luftarake; menaxhimin e biznesit në fushën e sistemeve, sensorëve dhe 

mbrojtësve  elektronik, siguri, menaxhimin e trafikut dhe teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimet; menaxhimin e biznesit në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Administrim biznesi në fushën e avionëve, helikopterëve dhe 

automjeteve të blinduara; administrim biznesi në fushën e sistemeve, sensorëve dhe 

mbrojtësve  elektronik, siguri, menaxhimi trafikut dhe teknologjisë  së hapësirës dhe 

shërbimeve; administrim biznesi në fushën e Teknologjisë Informative dhe 

Telekomunikacionit (TIK). - Menaxhimin e biznesit në lidhje me  konsultime strategjike, 

financa, marketing, prodhim, personelit dhe përfshirjen e kompanisë në e çështjet se shitjes 

së avionëve  , helikopterëve, automjeteve të blinduara luftarake, sistemet, sensorët dhe 

mbrojtësve  elektronik,  sigurisë dhe menaxhimit të trafikut, teknologjisë së hapësirës dhe 

shërbimeve, Teknologjisë Informative dhe Telekomunikacionit (TIK) 
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37 . Instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e. riparimit (harduerëve) në lidhje me 

elektronikën; instalimi, mirëmbajtja dhe shërbimet e riparimit ajror, tokësor dhe sistemeve 

detare të mbrojtjes dhe sensorëve; instalimi, shërbimet  e  mirëmbajtjes dhe riparimit të 

sistemeve për menaxhim të trafikut; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i aeroplanëve, 

helikopterëve dhe automjete të blinduara luftarake; ofrimi i informacioneve në lidhje me 

instalimin, riparimin ose mirëmbajtjen e aeroplanëve, helikopterëve, automjete të blinduara 

luftarake dhe elektronike; instalimi i motorëve aeronautikë; servisimi i motorëve 

aeronautikë; mirëmbajtja dhe riparimi i anijeve kozmike; instalimi, mirëmbajtja 

(harduerëve) dhe shërbimet e riparimit  në fushën e avionëve dhe helikopterëve, automjete 

luftarake të blinduara, sistemeve, sensorët dhe mbrojtësit elektronikë, sigurisë dhe 

menaxhimit të trafikut dhe teknologjisë së hapësirë dhe të shërbimeve; instalimi, 

mirëmbajtja (harduerëve) dhe shërbimet e riparimit në fushën e Teknologjisë Informative 

dhe Telekomunikacionit  

38 Shërbimet e telekomunikacionit; shërbimet e telekomunikacionit, gjegjësisht, 

transmetuesit e zërit, të dhënave / dokumenteve dhe video / imazhe, ushtarake, të sigurisë 

dhe në fushën  civile 

41  Shërbimet e trajnimit në lidhje me aeroplanët dhe helikopterët, automjete luftarake të 

blinduara, sistemeve, sensorët dhe elektroniket për mbrojtje dhe siguri, teknologjia e  

hapësirës dhe shërbimi, menaxhimi i trafikut dhe produktet e TI dhe shërbimeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1041 

(220) 15/08/2016 

(300) 015477276  26/05/2016  OH 

(731) LRC Products Limited  

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  SCHOLL NAIL PERFECT 

(546) 

 
 

 

(511) 3  Preparate jo-medicinale per kujdesin e shputave te këmbëve,duarve, thonjëve, 

trupit dhe lëkurës dhe për dekorim; krema, gjel, losione, vaj, balsam, pluhura, talk puder 

dhe  spreje për përdorin ne shputa te këmbëve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-

medicinale për kurimin, kujdesin,pastrimin, qetësimin, revitalizimin dhe çlodhjën e 

shputave të këmbëve,  durve, durve, thonjë, trup dhe lëkurë; preparate jo-medicinale për 

larje ne formë kripe, vaji dhe  shkume per dush; vaj për thonjë;  shkuma dushi ne formë 

tabletash;  preparate toaleti jo –medicinale; dezodoranse;  krema dezodoranse, gjele, 

losione, pluhura, talk pude dhe spreje; shtresa për këpuca te impregnuara me dezodorante; 

dezodoranse për shputa te këmbëve; të gjitha mallërat e mësipërme në lidhje me produktet 

për përkujdesjen e shuputave, kujdesin e thonjëve dhe kujdesin e këmbëve  

8  Vegla dore dhe pajisje për përdorim për manikir dhe pedikir; vegla dore për eliminimin e 

lëkures se trashur; vegla dore për pastrim (piling) lëkure; koka  rotulluese me turpi për 

eliminimin e lëkurës së trashur; koka  rotulluese me turpi për pastrim( piling) lëkure; mjete 

për prerjën e thonjëve, turpi për këmbë; turpi për thonjë; gërshër; pinceta; instrumente,  

pjesë dhe pajisje për kujdesin e shputës dhe lëkurës; pajisje elektronike të cilat përdorën për 
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eliminimin e lëkurës së trashur; pajisje elektronike të cilat përdorën për pastrim (pilling) të 

lëkurës; turpi elektronike për këmbë; turpi elektronike për thonjë; koka rrotulluese për 

turpitë elektronike për këmbë; mbushëse për kokat rrotulluese të turpive elektronike për 

këmbë; koka rrotulluese për turpitë elektronike për thonjë; mbushëse për kokat rrotulluese 

për turpitë elektronike për thonjë; pjesë dhe pajisje pët te gjithë mallin e lartë përmendur  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1042 

(220) 16/08/2016 

(300)  

(731) amck SH.P.K 

Sheshi Nëna Terezë p.n., KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)  amck 

(546) 

 
 

 

(511) 36  Sigurimet,sherbime financiare,sherbime monetare,sherbime te patundshmeris  

39  Transport,paketim dhe magazinim I mallrave,aranzhime udhtimi 

41  Edukime,argetime,aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1045 

(220) 16/08/2016 

(300)  

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DD 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

(546) 

 
(511) 41  “Shërbime edukimi, informimi dhe trajnimi në fushën mjekësisë, stilit të jetesës 

dhe kujdesit shëndetësor 

44  “Shërbime mjekësore dhe informata për përkrahjen e pacientëve në fushën e trajtimit të 

hipertensionit pulmonar”.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1047 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) Fisnik Vejsa 

Gustav Majer nr.5, Prishtinw, KS 

(526)  

(540)   

(546) 
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(591) e gjelbërt dhe ngjyra e hirit 

(740)   

 
 

 

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime 

zyrtare;Asistencë(menaxhim biznesi); Menaxhim (Shërbime këshillore pë bizne)  

38  Telekomunikacione; Transmetim kabllor televiziv,transmetim me satelit; transmetim 

(television); transmetim (tv kabllor), transmetim tv, transmetim (radio)  

41  Arsimi; sigurimi I kualifikimeve;aktivitete sportive dhe kulturore; filma(dhenja me qira 

e); prodhimi I programeve ne radio dhe tv; Sherbime te studiove rexhistruese  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1048 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) Fisnik Vejsa 

Gustav Majer nr.5, Prishtinw, KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)  GURMANIA 

(546) 

 
 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; sherbime zyrtare;asistenc(menaxhim biznesi); 

menaxhim(sherbime keshillore per biznes)  

38  Telekomunikacione; Transmetim kabllor; transmetim me satelit;transmetim tv; 

transmetim tv kabllor; transmetim tv;transmetim (radio) 

41  Arsimi;sigurimi I kualifikimeve;argetim;aktivitete sportive dhe kulturore;filma(dhenja 

me qira e)Prodhim filmash;Prodhim I programeve ne radio dhe tv. sherbime te studiove 

rexhistruese  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1049 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) UNISOL DOO 

Autoput Beograd – Novi Sad 100b,  

11080 Beograd-Zemun, RS 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  POLIMARK PLANET 

(546) 

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xheme, komposto; vezë, qumësht dhe prodhime 
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qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; e posaqërisht margarinë, lyerje, krem, kremerëa për 

kafe, pije me bazë bimësh siç është soja, qumështi i bajames, orizit dhe kokosit dhe qumshti 

i lajthive, qumësht çokollate, prodhime nga domatet për ushqim dhe gatim, ushqime të 

gatuara të gatshme, turshi  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer; mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; e posaqërisht 

keçap, majonezë, derdhje për salata, ushqime të gatshme dhe të paketuara  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1050 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram -Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xheme, komposto; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; mish i përpunuar, mish i ngrirë, mish i 

tharë, mish i skuqur, zhele mishi, lëngje mishi; UHT qumsht, djath, djath i bardhë, djath i 

bërë nga qumshti i dhisë, krem djathi, jogurt, dhallë (pije e bazuar në jogurt) krrem, qumsht 

pluhur, pije me bazë qumshti që përmbajnë fruta; margarinë (gjalpë); gjalpë kikirikash, 

pasta lajthish, tahin (pasta nga fara e suamit); reçele, marmeladë, zhele frutash  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

32  Birrë; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutsh; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; ujë burimi, ujë tavoline, soda ujë, 

tonik ujë; lëngje frutash, posaqërisht, lëng molle, lëng rushi; lëngje perimesh, posaqërisht, 

lëng karote, lëng domatesh; shurupe ose pluhur i koncentruar për përgatitjen e lëngjeve nga 

perimet; pije të buta, lëngje të gazuara të buta, gazozë  
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(210) KS/M/ 2016/1051 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU DELi DOLU 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1052 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya , TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU TURTACIK 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1053 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU FREMA 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1054 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  TORKU MINIX 

(546) 

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime 

të bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, 

mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); 

mëlmesa; akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, 

sanduiçe, puding, përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte 

çokollate, deserte ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht 

blete) për konsumim nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të 

ndryshëm nga ato vajrat esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, 

bullgur, nisheste për ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, 

shufra çokollate, sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1055 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, 

Meram - Konya, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TATKRAK 

(546) 

 
 

 

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim 
 

 

(210) KS/M/ 2016/1056 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, 

Meram - Konya, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Torku Caramilk 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht , pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim.  
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(210) KS/M/ 2016/1057 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya 

, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU FESTA 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1058 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya 

, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Ҫokofest 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1059 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731)   KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591) E kuqe, oker, ngjyrë kafe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1060 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Torku Tam 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1061 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19, Meram - 

Konya , TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Torku Enjoy 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1062 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU FAVORİMO 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1063 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  Torku 1 Daha 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1064 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya 

, TR 

(526)  

(591) E kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1065 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  Torku 4x4 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1066 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TORKU PLAY 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim  
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(210) KS/M/ 2016/1067 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731)  

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Eski Beyşehir Yolu 

Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  TORKU LİNDO 

 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim.  
 

 

(210) KS/M/ 2016/1068 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KONYA ŞEKER SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski 

Beyşehir Yolu Üzeri, No:19,Meram - Konya  

, TR 

(526)  

(591)  

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” 

Rr . Ilaz Agushi Nr. 114 
 

(540)  TORKU DAVET 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime të 

bëra nga drithërat; bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; 

akull; produkte furtarie, posaqërisht, pite, torte, petulla, kifle, tartë, pica, sanduiçe, puding, 

përzierje të gatshme tortash; desertë, posaqërisht, deserte furtarie, deserte çokollate, deserte 

ëmbëltoresh dhe deserte të bëra nga mielli; pelte mbretërore (qumësht blete) për konsumim 

nga njerzit, propolis për konsumim nga njerzit; aromatizues, të ndryshëm nga ato vajrat 

esenciale, aromatizues vanilie, salca domatesh; miell për ushqim, bullgur, nisheste për 

ushqim; sheqer i granuluar, kube sheqeri, sheqer pluhur; çokollatë, shufra çokollate, 

sheqerka, biskota, nafore, kreker (biskota); shurup melase për ushqim.  
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(210) KS/M/ 2016/1069 

(220) 17/08/2016 

(300)  

(731) KAM DOO 

ul. Industriska bb, Lokotovarna, 1000 

Skopje, MK 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ROLLETI 

(546) 

 
 

 

(511) 16  Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale dhe që nuk janë të 

përfshirë në klasa të tjera; lëndë të printuar; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; 

adeziv për nevoja zyre ose shtëpiake; materiale që i përdorin artistët; brusha për pikturim; 

makina shkrimi dhe paisje zyrash (pos mobileve); materiale trajnimi për mësimdhënie (pos 

aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera); shkronja 

shtypi; klishe; pelena bebesh (brekë) nga letra dhe celuloza për përdorim të një hershëm, 

pelena bebesh nga letra dhe celuloza për përdorim të një hershëm; facoleta për bebe nga 

letre dhe celuloza për përdorim të një hershëm, pastrues, lecka nga letra për tavolina, qese 

nga letra, eliminues grimi ( shaminga letra për heqjen e grimit), mbështetës nga letra, 

prodhime për fshirje, fshirës kuzhine, serviete ng letra për tavolina, letër tualeti, shami nga 

letra, shami ng aletra dhe celuloza për përdorim të një hershëm. 

21  Enë dhe aparate kuzhine dhe shtëpie: krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar brushat 

për piktorë); paisje për pastrim; fill çeliku për gryerje; qelq i papërpunuar dhe gjysëm i  

përpunuar (pos qelqit që shfrytëzohet në ndërtimtari); prodhime qelqi, mjete pocelani dhe 

qeramike të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

24  Tekstil dhe prodhime tkstili të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa krevati 

dhe tavoline.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1070 

(220) 17/08/2016 

(300) 16/4258540  21/03/2016  FR 

(731) ERYTECH PHARMA 

60 avenue Rockfeller 69008 LYON, FR 

(526)  

(591)  

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. RamaRr.  
 

(540)  ERYTECH 

(546) 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate kimike për përdorim medicinal 

ose për përdorim farmaceutik  

7  Makina për përpunimin e/ose prodhimin e produkteve për qëllime terapeutike   

9   Aparate shkencore dhe instrumente për punimin e/ose prodhimin e produkteve për 

qëllime terapeutike 

10   Aparate medicinale dhe instrumente për punimin e/ose prodhimin e produkteve për 

qëllime terapeutike 
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42  Vlerësimi, llogaritë dhe hulumtimi në lëminë e shkencës dhe teknologjisë të cilën e 

ofrojnë inxhinjerët; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët. Hulumtimet 

shkencore në lëminë e medicinës  

44  Shërbime medicinale; spitale  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1071 

(220) 17/08/2016 

(300) 015516404  06/06/2016  EP 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(526)  

(591)  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  SCHOLL PERFECT SOLE 

(546) 

 
 

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente ortopedike, ortetike, pedikir për përkujdesin e shputave 

të këmbës ; mbathje ortopedike ; artikuj ortopedik ; shtroja dhe gjona ortopedik ; pjesë dhe 

pajisje për mbathje ortopedike  

25  Mbathje ; shtroja ; shtroja dhe gjona për mbathje ; gjona të mbrendshëm ; çorape dhe 

trikotazh të thurur ; pjesë dhe pajisje për mbathje  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1072 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) "MAGIC ICE" Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SUPER PROTEIN ICE CREAM 

(546) 

 
 

 

(511) 30  Akullore,akull uji,te ngrira,akuj ushqimore 

35  Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi,sherbime zyrtare  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1073 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) "MAGIC ICE" Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(526)  

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

portokalli 

(540)   

(546) 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

Prishtinë 
 

 

 

(511) 30  Akullore; akull uji; ëmbëlsira të ngrira; akuj ushqimore  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1076 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Elbert Bilurdagi DPZ “ELBERTI” 

Rifat Ukimeri (Qendra Tregtare Abi), KS 

(526)  

(591)  

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  SECUREMME 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Metale të zakonshme; sende të vogla të paisjeve metalike (çelsa) sigurie dhe 

metale të përbashkëta që nuk përfshihen në klasa tjera  

37  Riparim dhe shërbime të instalimit. 

45  Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1077 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Art Construction LLC FATON 

SINANI Lagjja Mati 1, Rr. Muahrrem Fejza 

10000 Prishtine, KS 

(526)  

(591) E bardhe,e kaltert,e arit 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

 

(511) 6  Metale te zakonshme dhe aliazhet e tyre,materialet e ndertimit prej metali, 

ndertime te transportueshem prej metali, material prej metali per trase hekurudhore,kabell 

jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem , hekurishte,copera prej metali te madhsive te 

ndryshme.   
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19  Materiale ndertimi-jometalike,tuba te forta jometalike per ndertim, sere,katran dhe 

bitum,ndertime te transportueshme jometalike,monumente jo orej metali.  

37  Konstruksione ndertimi, riparime,sherbime instalimi.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1078 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Art Construction LLC FATON 

SINANI Lagjja Mati 1, Rr. Muahrrem Fejza 

10000 Prishtine, KS 

(526)  

(591)  

(740)   

 
 

(540)  ART CONSTRUCTION 

(546) 

 
 

 

(511) 6  Materiale te zakonshme dhe aliazhet e tuyre,materialet e materialet e ndertimi prej 

metali per trase hekurudhore,kabul joelektrike dhe tela prej metali te zakonshem,hekurishte 

copa te vogla prej metali, tuba prej metali te madhsive te ndryshme, kasaforta,minerale.  

19  Materiale ndertimi-jometalike,tuba te forta jometalike per ndertim,sere,katran dhe 

bitum,ndertime te transportueshme jometalike,monumente, jo metalike.  

37  Konstruksione ndertimi,riparime,  sherbime instalimi.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1079 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ERLEADA 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1080 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Ablynx N.V.  

Technologiepark 21 BE-9052 Zwijnaarde, 

BE 

(526)  

(540)  ELCAPSUR 

(546) 
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(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  
 

(511) 5  Preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1081 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Ablynx N.V.  

Technologiepark 21, BE-9052 Zwijnaarde, 

BE 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr.  
 

(540)  CABLIVI 

(546) 

 
 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1082 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Gulf International Lubricants, Ltd. 

(Bermuda corporation) Canon's Court 22 

Victoria Street Hamilton , BM 

(526)  

(591)  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  GULF 

(546) 

 
 

 

(511) 37  Operimi me stacionet e shërbimit të automjeteve; dhënia me qira dhe lising e 

objekteve të  shërbimit të stacionit për riparimin, servisimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

automjeteve; shërbimet e stacionit të shërbimit; lubrifikimi i automjeteve; pastrimi i 

interierit të automjeteve; larja dhe pastrimi i automjetit, rimorkios dhe karavanit; shërbimet 

e gërryerjes dhe lustrimit të automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 

automjeteve motorike; trajtimi anti-korrozioni i automjeteve; riparimin dhe montim i 

gomave; mirëmbajtjen, lyrësimi, lubrifikimi, rregullimi i motorit, riparimi i automjeteve 

motorike; larja, pastrimi dhe lustrimi i automjeteve, rimorkiove, motorëve dhe motorëve; 

shërbime profesionale këshillimore në lidhje me lubrifikimin dhe mirëmbajtjen e motorëve 

dhe makinerive; furnizimi me karburant i automjeteve tokësore  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1083 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(540)   

(546) 
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(731) Gulf International Lubricants, Ltd. 

(Bermuda corporation) Canon's Court  

22 Victoria Street Hamilton, BM 

(526)  

(591) E bardhë, e kaltër dhe portokalli 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

 
(511) 37  Operimi me stacionet e shërbimit të automjeteve; dhënia me qira dhe lising e 

objekteve të  shërbimit të stacionit për riparimin, servisimin, mirëmbajtjen dhe pastrimin e 

automjeteve; shërbimet e stacionit të shërbimit; lubrifikimi i automjeteve; pastrimi i 

interierit të automjeteve; larja dhe pastrimi i automjetit, rimorkios dhe karavanit; shërbimet 

e gërryerjes dhe lustrimit të automjeteve; mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 

automjeteve motorike; trajtimi anti-korrozioni i automjeteve; riparimin dhe montim i 

gomave; mirëmbajtjen, lyrësimi, lubrifikimi, rregullimi i motorit, riparimi i automjeteve 

motorike; larja, pastrimi dhe lustrimi i automjeteve, rimorkiove, motorëve dhe motorëve; 

shërbime profesionale këshillimore në lidhje me lubrifikimin dhe mirëmbajtjen e motorëve 

dhe makinerive; furnizimi me karburant i automjeteve tokësore.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1086 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac 

 Juzna industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e bardhë, ngjyrë e kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

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).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1087 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

(540)   

(546) 

 



Buletini Zyrtar 53 i Agjencisë Së Pronësisë Industriale 

 

 

224 

 

 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591)    Ngjyrat që mbrohen: Ngjyrë e 

kaltër, e kuqe, e gjelbër dhe e bardhë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
  

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna. 

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.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1088 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrat që mbrohen: Ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë e kuqe. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 

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).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1089 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(540)   

(546) 
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(591) Ngjyrëe kaltër, e gjelbër, e verdhë, 

portokalli dhe e bardhë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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). 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1090 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë portokalli, e gjelber, e kaltër, e 

bardhë, e kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1091 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, e gjelbër e mbyllur, e 

kaltër,  e kuqe, e kuqe e hapur dhe e bardhë. 

(540)   

(546) 
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(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  

Rr. Sulejman Vokshi nr. 20/8, Prishtinë  
 

 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1092 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, e kaltër,e kuqe dhe e 

bardhë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1093 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, e kaltër,e kuqe dhe e 

bardhë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 
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(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 
 

(210) KS/M/ 2016/1094 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, kafe dhe e kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna 

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).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1095 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb,, RS 

(526)  

(591) Ngjyrë e gjelbër, e kaltër, e kuqe dhe e 

bardhë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

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

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

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

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).  
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(210) KS/M/ 2016/1096 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac, Juzna , RS 

(526)  

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

dhe e verdhë 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1097 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza  New Brunswick, New 

Jersey, US 

(526)  

(591)  

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

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

Prishtinë 
 

(540)  STRATAFIX 

(546) 

 
 

 

(511) 10  Instrumente kirurgjike dhe mjekësore, posaçërisht peni kirurgjik për qepje, paisje 

për lidhje dhe komplete për qepje kirurgjike të cilat përbëhen nga peni dhe gjilpëra  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1099 

(220) 19/08/2016 

(300)  

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

(526)  

(591)  

 

(540)  ERLYAND 

(546) 
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(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1100 

(220) 22/08/2016 

(300)  

(731)  

SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., 

LTD. Dayangcheng Industrial District, Daxi 

Town, Wenling, Zhejiang, , CN 

(526)  

(591) E hirit 

(740)  Arben AVDIU 

Lagja e Spitalit rr: "Malush Kosova",10000, 

Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 7  Pompa te ajrit për akuarium; makina punues për shpime; sonda për shpim, 

lundruese ose jo-lundruese; mikserë betoni [makina]; Motorë lëvizëse përveç për 

automjetet tokësore; gjeneratorë të energjisë elektrike; pompa [makina]; makina për fryrje; 

kompresor makina për ajër; kushineta [pjesët e makinave].  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1101 

(220) 22/08/2016 

(300)  

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, 

SI 

(526)  

(591) NGJYRË HIRI, E KALTËR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore për përçim, kyqje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matëse, sinjaluzuese, monitoruese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë 

shpëtuese) dhe mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose 

imazheve; filma të animuar; animime kompjuteri për media elektronike; aparate telefonash; 

stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese; aparate audio vizuale për 

mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela magnetike 

identiteti (të koduara); media magnetike të dhënash; enkoder magnetik; kartela memoriesh 

ose me mikro çip; disqe magnetike; shirita magnetike; programe operative për kompjuter 

(regjistrura); paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim me lidje 
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telefonike dhe kërkesat lidhur me ato; memorie kompjuteri; pajisje për procedim të dhënash 

dhe kompjuterë; programe operative kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara 

kompjuterike për qasje në data bazë; kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe 

data baza, posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media 

magnetike ose media optike të dhënash; flopy disqe; kompakt disqe optike; paisje periferike 

për kompjuterë; softuer (program i incizuar kompjuterik); programe kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); harduer për rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje 

kompjuteri); lexues të bar kodeve; qipe; disk drajver (paisje kompjuteri); arkë regjistruese; 

makinë për numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike për shitje dhe 

mekanizma që operojnë me monedha; makina për shitje; zile alarmi, elektrike; makina për 

goditje (shpim) të kartelave për zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; makina kalkulimi; 

makina për numrim; numërues; makina për kontrollim të frankimit; detektor parash të 

falsifikuara; makina faturash; aparate për procesuim të dhënash; telegraf (aparate).  

16  Materiale të printuara dhe publikime, përfshirë kartelat kreditore, kartelat për pagesë, 

qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave; prospekteve, pamfleteve, gazetave, publikime 

periodike të printuara, kartela vendesh për ekspozita, ndihmesa për reklamim dhe 

propagandë në lëmin e financave (gjëra të printuara); libra kontrollues; mbajtës librash 

qeqesh; materiale për mësimdhënie (pos aparateve); kartela indeksi (zyre); libër llogarish 

(libra); indekse; rekuizita zyrash (pos mobilive); manualë (doracakë); pajisje zyrash; dosje 

(rekuizita zyrash); klishe; gjemba (gjësende zyrash); buletine informative; skeda 

dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); prospekte; indekse; periodikë; 

magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime shkollore (zyrash); 

publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për mësimdhënie (pos aparateve).  

35  Agjenci Eksport-Importi; agjenci komerciale informimi; huazim i makinave dhe 

aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave statistikore; 

kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim; administrim biznesi 

dhe funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, posaqërisht 

konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi për blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave 

tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; konsulta për menaxhim personeli; konsulta për menaxhim biznesi; reklamim 

nëpërmjet postës; desiminim i materialit reklamues; asistencë menaxhimi komercial ose 

industrial; përditësim i materiait reklamues; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; 

vlerësime biznesi; hulumtim për qëllime biznesi, kërkim biznesi; reklamim; shërbime 

marketingu dhe shërbime lidhur me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me 

reklamimet; marëdhinie me publikun; reklamim televizioni; parshikime ekonomike; analiza 

tëkostos së çmimit; informata biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave 

kompjuterike; futje dhe nxjerje e të dhënave në formë standarde për rivendosje me 

aplikacione vetanake; procesuim administrativ i të dhënave; menaxhim kompjuterik i të 

dhënave nga data baza (shërbime administrative); ekstrakte nga transaksionet llogaritare; 

gjendje e llogarisë nga transaksionet të huaja këmbimore; Përgatitja e pasqyrave të 

angazhimeve në lidhje me operacionet e pagesave jashtë vendit; hartimin e listës të 

këmbimit të monedhës dhe listës së këmbimit të biznesit; futje dhe nxjerje e të dhënave me 

aplikacione vetanake; futje e të dhënave për statistikë të brendshme. 

 36  Shërbime bankare dhe financiare, do me thënë planifikim financiar dhe konsulta, 

përfshirë objektivat investuese dhe të ardhurat; mbledhje dhe analizë e informatave; hartim 

i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim i 
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implementimit të planit financiar; koordimin i planifikimeve financiare; planifikim 

financiar për familje; kryerje e operacioneve bankare aktuale nëpërmjet llogarisë së artë 

(llogari për pagesën e interesit më të lartë se llogaritë tjera); koordinim i konsultave dhe të 

gjitha marrëveshjeve financiare; menaxhim i aseteve finansiare të klientëve, posaqërisht 

sigurim të shërbimeve të menaxhimit të aseteve individuale (praktim i sherbimeve 

ekonomike) në mbajtjen sigurimin e fondeve investuese; investim në kompnaitë investuese, 

fondeve reciproke, në kompani të pensioneve dhe fonde të pensioneve në tregjet vendore 

dhe në tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, domethënë konsulta 

lidhur me planifikimin e investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e 

relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë 

(akte notariale); shërbime ndërmjteësimi lidhur me tregjet e patundshmërisë; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimin e informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit 

Evropian; konsulta lidhur me blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime 

dhe njoftime dhe mbështetje analitike në tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta 

pensioni; konsulta lidhur me skemat vullnetare të pensioneve; kryerje e shërbimeve për 

rënditjen e standardeve bankare, posaçërisht grumbullim i depozitave dhe të gjitha llojeve 

të kontributeve në para nga individë dhe subjekte legale, shërbime lidhur me depozitat dhe 

sigurimin e tyre; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të vet, përfshi kreditë e 

konsumatoreve, kredive hipotekare, dhe financimin e tregut komercial; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe sigurim të informatave 

lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen 

e kredive dhe transaksioneve kreditore; garancë dhe marëveshje të shkurtëra, posaqërsiht 

marje dhe lëshim të sigurisë, grancave dhe sigurimeve të tjera; lëshim dhe administrim i 

instruksioneve të pagesave (pagesa, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, 

shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; 

menaxhim me instrumenteve ekzekutive financiare; tregti me mjete të huaja pagese, përfshi 

transkasione këmbimi; shërbime finansiare; kursime bankare; ndërmjetësime finansiare; 

agjenci akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; sigurim nënshkrimi 

dhe sigurim ndërmjetësimi, lidhur me sigurimet, posaqërisht në lidhje me shitjen e polisave 

të sigurimeve; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet; sigurim jetësor; 

sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; 

sigurim të depozitave, sigurim të pronës dhe sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, 

veprime bankare, patundshmërisë); shërbime lidhur me sigurimet e huaja dhe vendore 

(depozitim, blerje, shitje, eksploatim, shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat 

me vlerë); faktorizim; lizinë finasiare (lizinë); operacione të pastrimit financiar (këmbime); 

analiza financiare; vlerësime financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë ndërmjetësimi; kuotizacion i 

bursës; kredi kolaterale; shërbime mirëbesimi; depozitime me vlerë; shërbime të sigurimit 

të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të depozitimeve dhe huazim i kasafortave; 

sigurim i operacioneve pagesore; mbledhje e fondeve bamirëse; organizim i mbledhjes të 

qerave; mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve afariste; shërbime elektronike 

bankare për individë dhe subjekte juridik, posaçërisht pranim i të gjitha llojeve të 

kontributeve monetare nga individë dhe persona juridik; ekzekutim i transaksione lidhur me 

operacionet pagesore; menaxhim i pagesave të jashtme; lëshim dhe marje kredish; riblerje e 

qeqeve dhe kambialeve; lëshim i kartelave të sigurimit dhe kreditore; blerje, shitje të 
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aksioneve të huaja dhe vendore; marje dhe dhënien e sigurisë dhe garancisë dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera të cilat mund të përmbushen në para për klientët tonë; blerje dhe 

rivendosje kredish; transfere parash; transferta të brendshme parash; monitorim i gjendjes 

aktuale të llogarisë së transaksionit; deklarata transaksioni dhe transaksioni; transfer 

elektronik i fondeve; transferta elektronike financiare, posaçërisht transferta të fondeve, 

valutave dhe disbursimeve, monitorim i transfertave dhe hyrjeve, monitoring të transfertave 

që janë në përpunim; transferta parash nga llogaritë e transaksionit të parave; shpërndarje e 

parave të hyra; monitrim i gjendjes së llogarisë i llogarisë së transaksionit të parave; 

monitorim llogarie; shërbime ndërmjetësimi lidhur me informatat për shërbimet bankare, 

operimin e kartelave kreditore, lëvizjes në logaritë kursimore dhe formave tjera të 

menaxhimit nëpërmjet postës elektronike; shërbimet e përmendura ofrohen online nga baza 

e kompjuterit dhe nëpërmjet internetit, si dhe nëpërmjet personelit bankar; operime të 

llogarive transaksionale; operime të llogarive transaksionale të këmbimeve për të huaj. 

38  Shërbime të telekomunikacionit, posaçërisht me sisteme sinjalizuese dhe/ose sisteme 

elektrike dhe elektronike, posaçërisht telekomunikime nëpërmjet telefonit celular, me 

terminale kompjuterike, telefonave, telefonave celular, postës elektronike, faksit, telegrafit, 

teleksit, shërbimeve të numërimit (paging) dhe transmetimeve dhe kabllovike; ndihmësa 

transmeti të kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, 

dokumenteve dhe mesazheve nga sistemi kompjuterik i ndërlidhur nga telefoni ose në 

formë elektronike; shërbime të integruara të performuara nëpërmjet rrjetit digjital të 

telefonisë, 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; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

transmetimin e informatave lidhur me shërbimet bankare, operimit të kartelave kreditore, 

lëvizjet në llogaritë e kursimeve dhe formave të tjera të menaxhimit nëpërmjet telefonit, 

telefonit celular dhe faksit 

39  Transport; sigurim i transporteve të paravetë, sigurim, të mallrave dhe gjërave të tjera të 

vlefshme; shërbime shpedicioni; magazinim i mallrave; shpërndarje e mallrave; 

magazinim; qiradhënje e magazinave; qiradhënje e veturave  

41   Publikim i teksteve (të ndryshëm nga tekstet reklamuese); instruksione dhe trajnime në 

lëmin bankare; instruksion dhe arsimim në lëmin e telekomunikimeve; aranzhim, 

udhëheqje dhe mbajtje e kolukfiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve dhe 

simpoziumeve; informata edukimi; organizim i ekspozitave për qëllime edukative ose 

kulturore; rregullim dhe udhëheqje e takimeve të punës (workshops); orientim profesional 

(këshilla lidhur me arsimim dhe trajnime); procesuim digjital të gjuhëve dhe imazheve; 

mikrofilme.  

42  Qiradhënie të kompjuterëve; programim i kompjuterëve; shërbime të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i 

programeve të kompjuterit dhe të dhënave (të ndryshme nga konvertimi fizik); konvertim i 

të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna elektronike; projekt studime; 

planifikim i sistemeve kompjuterike; zhvillim, shërbime konsultimi dhe planifikimi për 

projekte dhe/ose softueri dhe sistemeve informative; shërbime kompjuterike për kërkime 

dhe qëllime referuese në lëmin e menaxhimit, finansa, operimet bankare dhe lajme; 

qiradhënie të softuerëve kompjuterik; rikonstruktim i bazës të dhënave; mirëmbajtje të 

softuerit kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; konsulta kompjuterike; hulumtim 
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shkencor dhe industrial; hulumtim teknik, për të tjerët lidhur me kompjuterët, paisjeve 

kompjuterike, paisjeve periferike të komjuterit dhe pjesëve të telekomunikimit; 

rikonstruktim i bazës së të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; projekte 

studimore, kontroll teknik, në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikiuese, rrjetet e 

komunikimit dhe telefoninë celulare; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës 

së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera 

45  Regjistrime të drejtës së pronësisë (akteve notariale); shërbime juridike, posaçërisht 

konsulta juridike lidhur me ligjet bankare dhe financare, në lëmin e ligjit për kompanitë, 

ligjit për regjistrimin e pronës së tokës, konsulta dhe asistencë lidhur me hulumtimin për 

përfaqësues juridik lokal dhe të huaj dhe këshilltar njuridik, menaxhim i të gjitha 

transaksioneve ligjore lidhur me tarifat a avokatëve, bazuar në marëveshje të veqantë dhe 

autorizime të veqanta; hulumtime ligjore.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1102 

(220) 22/08/2016 

(300) EM 015140668  22/02/2016  DE 

(731) rommelag-Kunststoff-Maschinen 

Vertriebsgesellschaft mbH Mayennerstrasse 

18-20, 71332 Waiblingen, DE 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
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(511) 7  Sisteme për mbushje të kontejnerëve (makina); makina mbushëse për kontejnerë; 

makina sterile (septike) për mbushje të kontejnerëve; makina për mbushje për kontejnerë; 

makina sterile (aseptike) për mbushje; makina me derdhje dhe me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik nga derdhje injektuese, zbraztirave termoplstike; makina për 

prodhimin e ampulave, qeseve, kanaqeve, kutive dhe kontejnerëve; derdhje injektuese, 

derdhje injektuese me fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse 

dhe makina me derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht 

kontejnerë; makina për procesuim të termo plastikës plastike dhe për bërjen e artikujve 

plastik, posqërisht për prodhimin, mbushjen dhe mbylljen e kontejnerëve plastik dhe për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik; makina për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; makina për përgatitjen e plastikës dhe makina për procesuimin e plastikës; 

makina për shpërlarje të kontejnerëve; renditës (pjesë të makinave) për sistemet mbushëse 

të kontejverëve; makina pozicionuese dhe makina orjentuese për kontejnerë; makina për 

mbyllje dhe makina mbyllëse për kontejnerë; tabela automatike akumuluese (pjesë e 

makinave) për kontejnerë, dhe pajisje lustrimi (pjesë të makinave); makina paketimi dhe 

makina mbështjellëse; ngritës (pjesë e makinës) për shishe plastike dhe kontejnerë plastik; 

shkarkues paletash (makinë për bartje); paletizues dhe depaletizues (makina për bartje); 

Robot industrial; etiketues (maikina); instalues (makina) për trajtim të fluidëve; maikna për 

përzierje; homogjenizues; agjitator; makina për trazim të likuidëve dhe gazrave, në veçanti 

saturator.  

21  Ampula, kontejnerë dhe produkte që përmbajnë shiritë të ampulave të përmendura dhe 

kontejnerë, në veçanti i gjith mallli i përmendur prodhohet duke përdorur procesin e 
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derdhjes me fryerje, mbushjes dhe mbylljes 

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me instalimet mbushës, duke përfshi 

makinat derdhëse me fyerje, mbushëse dhe mbyllëse, makinat për karikim të kontejnerëve, 

makinave karikuese sterile për kontejnerë, makinave mbushëse për kontejnerë, makinave 

sterile mbushëse, makinave me derdhje dhe derdhje me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik të bërë me injektim termoplstik të zbraztirave, makina për prodhimin e 

ampulave, qeseve, kutive dhe konejnerëve, derdhje injektuese, derdhje injektuese me 

fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse dhe makina me 

derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht kontejnerë, 

makina për procesuim të termo plastikës dhe për bërjen e artikujve plastik, posqërisht për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin, mbushjen dhe mbyllje të 

kontejnerëve plastik, makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe mbyllëse, paisjeve për 

ftohje dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve të kontejnerëve 

të shtrydhur dhe mbushur për qëllime rruajtjes së mbushjeve të ndishme nga nxehtësia, 

makinave dhe instalimeve sterilizuese, dhe paisjeve të përmendura dhe pjesëve të tyre, 

makinave për përgatitjen dhe procesuim të plastikës, makinave për shpërlarje të 

kontejnerëve, renditëse, paisjeve bartëse për sistemet mbushëse për kontejner, makinave 

për pozicionim dhe orjentim të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të 

kontejnerëve, tabelave automatike akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për 

lustrim, makinave për paketim dhe mbështjellje, ngritësve të shisheve të plastikës dhe 

kontejnerëve plastik, shkarkuesve të paletave (makinave për bartje), paletizuesve dhe 

depaletizuesve (makina për bartje), robotëve industrial, etiketuesve, instaluesve për trajtim 

të fluidëve, përziersve; makinave homogjenizuese, agjitatorëve, makinave për trazim të 

likuidëve dhe gazrave, në veçanti saturatorve 

37  Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i sitemeve për mbushje të kontejnerëve, përfshi 

makinave për derdhjen me fryerje, mbushje dhe mbyllje, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe prodhim të produkteve plastike, në veçanti për prodhimin e filmave 

plastik (shiritave) dhe për prodhimin, mbushjen dhe kontejnerëve plastik mbyllës; 

Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve për ftohje dhe pasijeve kontrollimin 

e shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve për kontejnerë të shtrydhur dhe mbushur me 

qëllim të mbrojtjes të mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë; Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim, dhe lizinë dhe huazim të makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe 

pjesëve për ato; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave për përgatitjen dhe 

procesuim të plastikës, maiknave paletizuese, makinave depaletizuese, makinave paketuese, 

makinave shpaketuese, makinave për sortim, makinave pastruese, makinave për inspektim, 

makinave mbushëse, makinave mbyllëse, makinave etiketuese dhe paketuese; lizinë dhe 

huazim i makinave për mbushje dhe mbyllje dhe makinave për shpërlarje të kontejnerëve; 

lizinë dhe huazim të drejtuesve dhe paisjeve për përcjellje për instalimet mbushëse të 

kontejnerëve  

42  Konsulta teknike dhe zhvillim, inxhineri, dhe hulumtime në lëmin e instalimeve 

mbushëse për kontejnerë, përfshi derdhjet me fryerje, makinave mbushëse dhe mbyllëse, 

makinave karikuese për kontejnerë, makinave karikuese aseptike për kontejnerë, makinave 

mbushëse për kontejnerë, makinave mbushëse aseptike, makinave derdhëse dhe derdhëse 

me fryerje për prodhimin e kontejnerëve plastik nga derdhja injektuese, zbraztirave 

termoplastike, makinave për prodhimin e ampulave, qeseve, arkave, kutive dhe 
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kontejnerëve, derdhjes injektuese, derdhjes injektuese me fryerje, derdhjes fryrëse me 

shtrydhje, derdhjes gërvishtëse me fryerje dhe makinave derdhëse me fryerje për prodhimin 

e trupave të remë nga plastika, posaçërisht kontejnerë, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe për prodhimin e produkteve të plastikësnë veçanti për prodhimin e 

filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin e makinave për, mbushjen dhe mbylljen e 

kontejnerëve plastik, derdhjësve me fryerje, mbushëse dhe mbyllëse, paisjeve për ftohje 

dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve shtrydhës dhe 

mbushës për kontejnerë me qëllim të mbrojtjes së mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë, 

makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe pjesëve për ato, makinave për 

procesuim dhe përgatitje të plastikës, makinave për shpërlarje të kontejnerëve, drejtuesve, 

përcjellësve për sistemet mbushëse të kontejnerëve, makinave për pozicionim dhe renditje 

të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të kontejnerëve, tabelave auitomatike 

akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për lustrim, makinave për paketim dhe 

mbështjellje, erektorëve për shishe dhe kontejnerë plastik, shkarkueve të paletave, 

paletizuesve dhe depaletizuesve, robotëve industrial, etiketuesve, sistemeve për trajtim të 

likuidëve, përzierësve, makinave homogjinizuese, agjitatorëve, trazuesve për gazra dhe 

likuidë, posaqërisht saturatorëve. 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1103 

(220) 22/08/2016 

(300) EM 015140651  22/02/2016  DE 

(731) rommelag-Kunststoff-Maschinen 

Vertriebsgesellschaft  mbH Mayennerstrasse 

18-20, 71332 Waiblingen  , DE 

(526)  

(591)  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  ROMMELAG 

(546) 

 
 

 

(511) 7  Sisteme për mbushje të kontejnerëve (makina); makina mbushëse për kontejnerë; 

makina sterile (septike) për mbushje të kontejnerëve; makina për mbushje për kontejnerë; 

makina sterile (aseptike) për mbushje; makina me derdhje dhe me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik nga derdhje injektuese, zbraztirave termoplstike; makina për 

prodhimin e ampulave, qeseve, kanaqeve, kutive dhe kontejnerëve; derdhje injektuese, 

derdhje injektuese me fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse 

dhe makina me derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht 

kontejnerë; makina për procesuim të termo plastikës plastike dhe për bërjen e artikujve 

plastik, posqërisht për prodhimin, mbushjen dhe mbylljen e kontejnerëve plastik dhe për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik; makina për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; makina për përgatitjen e plastikës dhe makina për procesuimin e plastikës; 

makina për shpërlarje të kontejnerëve; renditës (pjesë të makinave) për sistemet mbushëse 

të kontejverëve; makina pozicionuese dhe makina orjentuese për kontejnerë; makina për 

mbyllje dhe makina mbyllëse për kontejnerë; tabela automatike akumuluese (pjesë e 

makinave) për kontejnerë, dhe pajisje lustrimi (pjesë të makinave); makina paketimi dhe 

makina mbështjellëse; ngritës (pjesë e makinës) për shishe plastike dhe kontejnerë plastik; 

shkarkues paletash (makinë për bartje); paletizues dhe depaletizues (makina për bartje); 
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Robot industrial; etiketues (maikina); instalues (makina) për trajtim të fluidëve; maikna për 

përzierje; homogjenizues; agjitator; makina për trazim të likuidëve dhe gazrave, në veçanti 

saturator  

21  Ampula, kontejnerë dhe produkte që përmbajnë shiritë të ampulave të përmendura dhe 

kontejnerë, në veçanti i gjith mallli i përmendur prodhohet duke përdorur procesin e 

derdhjes me fryerje, mbushjes dhe mbylljes 

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me instalimet mbushës, duke përfshi 

makinat derdhëse me fyerje, mbushëse dhe mbyllëse, makinat për karikim të kontejnerëve, 

makinave karikuese sterile për kontejnerë, makinave mbushëse për kontejnerë, makinave 

sterile mbushëse, makinave me derdhje dhe derdhje me fryerje për prodhimin e 

kontejnerëve plastik të bërë me injektim termoplstik të zbraztirave, makina për prodhimin e 

ampulave, qeseve, kutive dhe konejnerëve, derdhje injektuese, derdhje injektuese me 

fryerje, derdhje fryrëse me shtrydhje, derdhje me fryerje gërvishtëse dhe makina me 

derdhje fryrëse për prodhimin e trupave të remë nga plastika, posaqërisht kontejnerë, 

makina për procesuim të termo plastikës dhe për bërjen e artikujve plastik, posqërisht për 

prodhimin e filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin, mbushjen dhe mbyllje të 

kontejnerëve plastik, makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe mbyllëse, paisjeve për 

ftohje dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve të kontejnerëve 

të shtrydhur dhe mbushur për qëllime rruajtjes së mbushjeve të ndishme nga nxehtësia, 

makinave dhe instalimeve sterilizuese, dhe paisjeve të përmendura dhe pjesëve të tyre, 

makinave për përgatitjen dhe procesuim të plastikës, makinave për shpërlarje të 

kontejnerëve, renditëse, paisjeve bartëse për sistemet mbushëse për kontejner, makinave 

për pozicionim dhe orjentim të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të 

kontejnerëve, tabelave automatike akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për 

lustrim, makinave për paketim dhe mbështjellje, ngritësve të shisheve të plastikës dhe 

kontejnerëve plastik, shkarkuesve të paletave (makinave për bartje), paletizuesve dhe 

depaletizuesve (makina për bartje), robotëve industrial, etiketuesve, instaluesve për trajtim 

të fluidëve, përziersve; makinave homogjenizuese, agjitatorëve, makinave për trazim të 

likuidëve dhe gazrave, në veçanti saturatorve 

37  Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i sitemeve për mbushje të kontejnerëve, përfshi 

makinave për derdhjen me fryerje, mbushje dhe mbyllje, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe prodhim të produkteve plastike, në veçanti për prodhimin e filmave 

plastik (shiritave) dhe për prodhimin, mbushjen dhe kontejnerëve plastik mbyllës; 

Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i makinave për derdhje me fryerje, mbushje dhe 

mbyllëse; Instalime, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve për ftohje dhe pasijeve kontrollimin 

e shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve për kontejnerë të shtrydhur dhe mbushur me 

qëllim të mbrojtjes të mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë; Instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim, dhe lizinë dhe huazim të makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe 

pjesëve për ato; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave për përgatitjen dhe 

procesuim të plastikës, maiknave paletizuese, makinave depaletizuese, makinave paketuese, 

makinave shpaketuese, makinave për sortim, makinave pastruese, makinave për inspektim, 

makinave mbushëse, makinave mbyllëse, makinave etiketuese dhe paketuese; lizinë dhe 

huazim i makinave për mbushje dhe mbyllje dhe makinave për shpërlarje të kontejnerëve; 

lizinë dhe huazim të drejtuesve dhe paisjeve për përcjellje për instalimet mbushëse të 

kontejnerëve  

42  Konsulta teknike dhe zhvillim, inxhineri, dhe hulumtime në lëmin e instalimeve 
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mbushëse për kontejnerë, përfshi derdhjet me fryerje, makinave mbushëse dhe mbyllëse, 

makinave karikuese për kontejnerë, makinave karikuese aseptike për kontejnerë, makinave 

mbushëse për kontejnerë, makinave mbushëse aseptike, makinave derdhëse dhe derdhëse 

me fryerje për prodhimin e kontejnerëve plastik nga derdhja injektuese, zbraztirave 

termoplastike, makinave për prodhimin e ampulave, qeseve, arkave, kutive dhe 

kontejnerëve, derdhjes injektuese, derdhjes injektuese me fryerje, derdhjes fryrëse me 

shtrydhje, derdhjes gërvishtëse me fryerje dhe makinave derdhëse me fryerje për prodhimin 

e trupave të remë nga plastika, posaçërisht kontejnerë, makinave për procesuim të 

termoplastikës dhe për prodhimin e produkteve të plastikësnë veçanti për prodhimin e 

filmave (shiritave) plastik dhe për prodhimin e makinave për, mbushjen dhe mbylljen e 

kontejnerëve plastik, derdhjësve me fryerje, mbushëse dhe mbyllëse, paisjeve për ftohje 

dhe paisjeve për kontroll të shpërndarjes së nxehtësisë të produkteve shtrydhës dhe 

mbushës për kontejnerë me qëllim të mbrojtjes së mbushjeve të ndishme ndaj nxehtësisë, 

makinave dhe sistemeve sterilizuese, dhe paisjeve dhe pjesëve për ato, makinave për 

procesuim dhe përgatitje të plastikës, makinave për shpërlarje të kontejnerëve, drejtuesve, 

përcjellësve për sistemet mbushëse të kontejnerëve, makinave për pozicionim dhe renditje 

të kontejnerëve, makinave për drynosje dhe mbyllje të kontejnerëve, tabelave auitomatike 

akumuluese për kontejnerë, dhe paisjeve tjera për lustrim, makinave për paketim dhe 

mbështjellje, erektorëve për shishe dhe kontejnerë plastik, shkarkueve të paletave, 

paletizuesve dhe depaletizuesve, robotëve industrial, etiketuesve, sistemeve për trajtim të 

likuidëve, përzierësve, makinave homogjinizuese, agjitatorëve, trazuesve për gazra dhe 

likuidë, posaqërisht saturatorëve.  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1104 

(220) 22/08/2016 

(300) nr.30481.   24/02/2016  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, United Kingdom, WC2R 2PG, UK 

(526)  

(591) e zezë dhe e bardhë 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 34  Cigare; duhan; produkte te duhanit; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës  

 
 

(210) KS/M/ 2016/1106 

(220) 23/08/2016 

(300) BX 1333149  27/05/2016  NL 

(731) Akzo Nobel Chemicals International 

B.V.  Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL 

(526)  

(591)  

(540)  JOZO 

(546) 
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

 
(511) 30  Kripë, erëza, barishte.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1111 

(220) 24/08/2016 

(300)  

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(526)  

(591) E bardhë,e zezë,ngjyr kafe, ari 

(740)   

 
 

(540)   

(546) 

 

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta 

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 
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argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

 
 

(210) KS/M/ 2016/1112 

(220) 24/08/2016 

(300)  

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(526)  

(591) E bardhë,e zezë,ngjyr kafe, ari 

(540)   

(546) 
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(740)   

 
 

 

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta 

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, 

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe 

paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për 

ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve 

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve 

për to, pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për 

zyre dhe rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve 

tjerë për mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri 

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 

përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

për argëtim në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; 

Sherbime të shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 
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prodhimeve të pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

aparateve dhe pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve 

dhe pajisjeve  kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, 

pajisjeve për ndriqim, veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe 

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

orendive për zyra dhe rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve 

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

shpalljeve nëpërmjet internetit, për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave 

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

organizimit të transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; 

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

së zhvillimit të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e 

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 
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(511) 35  Rreklamim, menaxhim biznesi ; administrim biznesi ; funksion zyre  

39  Transporti; amballazhimi dhe deponimi i mallrave ; menaxhim udhëtimi  
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(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale. Materiale përforcimi prej metali për tuba, 

Tuba (Bashkuesh metali për —)Tuba çeliku Tuba prej metali Tuba prej metali, për 

instalime qendrore ngrohjeje  Tuba uji prej metali Tubacione metali për ventilim dhe 

instalime ajri të kondicionuar  Tuba Fleksibil të ujit për rubineteri Veshje e tubit prej metali 

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali. 

Tuba gome për radiatorë automjetesh Tuba të përkulshëm, jo prej metali, Veshje (Tubi —), 

prej metali Tuba gome 

39  Transporti; amballazhimi dhe deponimi i mallrave ; menaxhim udhëtimi  

 
 
 
 


