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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 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

5 

 

China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2012/18 

(220) 11/01/2012 

(731) Pozavarovalnica “SAVA  RE”   

“Dunajska Cesta”, 56  Ljublana , SI 

(591) e zezë e gjelbërt e bardhë 

(740)  Yll Musa Prishtinë, Lagja "Ulpiana " 

rr. Henry Dunant" 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 36  Shërbime që trajtojnë sigurimet si shërbimet e ofruara nga agjentët ose 

komisionerët e angazhuar në siguracione, shërbime të ofruara për tu siguruar dhe shërbime 

të nënshkrimit të siguracioneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/1112 

(220) 16/10/2008 

(731) Kägi Söhne AG Toggenburger 

Waffeln-& Biscuitfabrik, Loretostrasse 52, 

9620 Lichtensteig, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe produkte nga drithëra, buke, kollaqe dhe pastiçereve, akullore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/1115 

(220) 17/11/2008 

(731) ALCATEL LUCENT and 

ALCATEL-LUCENT FRANCE 

12 rue de la Baume, F-75008 PARIS, FR 

;12 rue de la Baume, F-75008 PARIS, FR 

(591) E bardhë dhe e zezë 

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

(540)  
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 7  Makina, veçanërisht makina elektrike rrotulluese dhe statike, makina pneumatike, 

hidraulike, termike dhe nukleare, makina me komandë numerike, makina për ambalazhimin 

e lëndëve të djegshme, nukleare dhe materialeve radioaktive, makina për trajtimin e 

materialeve plastike, makina për industrinë e letrës; makina-vegla, veçanërisht makina për 

saldim, për nxehje, për kallajisje, për sharrim, zdrukthim, krasitje, për tjerrje, për laminim, 

për kabllo, për formim, për bashkim; rrotulluese, aparate për ngritje dhe të ambalazhimit, 

makare, ura me rrota, çikrik, vinça, ngritës, pompa, makina dhe aparate për zbrazje; motorë 

(të tjerë nga ato për automjete tokësore); gjenerator magnetohidrodinamikë; makina për 

vulosje; aparate për ofset; aparate për saldim; pjesë të zgjidhura dhe shtesa për këto aparate 

dhe makina.  

9  Aparate, instrumente, pjesë dhe dispozitiva elektrikë, elektronike, elektroteknike, radio-

elektrike, elektromagnetike, shkencore, nautike, gjeodezike, të radios, të televizionit, të 

fotografimit, të kinematografisë, të peshimit, të matjes, të telematjes, të komandimit, të 

telekomandimit, të rregullimit, të sinjalizimit, të kontrollit, të sigurimit, të mësimdhënies, 

optike dhe elektro-optike, laser, maser, dispozitiv dhe pjesë të programimit dhe 

automatizimit të cikleve të makinave; aparate automatike çliruese nëpërmjet paraqitjes së 

një pjese të komandës; aparate, instrumente, pjesë dhe dispozitivë kalkulimi, gjenerimit, 

kapjes, grumbullimit, shndërrimit, të trajtimit, të dërgimit dhe pranimit të dhënave, të 

informimit ose sinjalizimit; aparate, instrumente, pjesë dhe dispozitivë telematik, të 

komunikimit, tele-komunikimit, të telefonisë, telegrafisë, teleshkrues; kompjuterët dhe 

pjesët e tyre, përbërës elektrik dhe elektronik, rrathë shtypës, mikroprocesor, pjesë 

periferike të kompjuterit, konsola për aparate vizuale, makina për trajtimin e teksteve, 

makina mekanografie dhe llogaritëse; programe kompjuteri të regjistruara në kartë, shirita, 

disqe dhe shirita magnetik ose të shpuara; gjenerator elektrokimie; akumulator dhe bateri 

elektrike, bateri rimbushësh; cryostat (aparat për ruajtjen temperaturave të ulëta) mbushës 

baterish, bobina, gjysmë përçues, tuba elektronike, përçues elektrik, tela dhe kabllo të 

komunikimit dhe përçuarjes së energjisë; aksesorë për tela dhe kabllo elektrik, aparate për 

saldim, material për mbrojtje katodike, aparate dhe instrumente të hyrjeve të automatizuara 

në procesin e fabrikimit dhe përcjelljen e një produkti të çfarë do lloji; kanalizime elektrike, 

aparate elektrike të tensionit të ulët, siguresa, gëzhoja konektimi bronze, ndërprerës, 

transformatorë, kontaktues, përforcues, priza të rrymës, çelës elektrik, kuti shpërndarëse, 

aparate elektrike të tensionit të mesëm dhe të lartë, ndarës, shkëputësh, ndërprerës çarku, 

rrufepritës, transformatorë, vende të distribuimit, printerë; makina për numërimin e 

dokumenteve.       

16  Makina, aparate dhe artikuj për zyra (pos mobilieve), makina lirimi, makina për trajtim 

të letrave postare, makina për adresim, për shënim, për nënshkrim, për hapje, për mbyllje të 
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letrave postare, futjen, palosjen, makina për numërim dhe për përzgjedhjen e dokumenteve, 

makina për grumbullimin e dokumenteve, makina automatike për lidhjen e dokumenteve, 

makina për ndarjen e grumbujve të dokumenteve, makina për nxjerrjen e karbonit nga 

grumbujt e dokumenteve, vegla shpimi për zyra, kapëse për zyra, makina të reproduktimit 

grafik, fotokopje, makina për reproduktim nëpërmjet letrës së dyllosur, makina kopjimi, 

shumëzues dhe dublikatë, makina shkrimi dhe tastierë; media të shtypura, letër, kopjues, 

formularë, printerë, karta dhe shirita të letrës për regjistrimin e programeve kompjuterike, 

fotografi, foto negativ, foto gravura, klishe, shenja, vula (dyllosje), shkronja shtypi, 

stampim, tamponë për stampim, pulla postare, pllaka për makina për shtypjen e adresave, 

kapëse, shporta dhe tabaka zyre; bojë shkrimi për kompjuter, të porcelanit, vizatimit, për 

duplifikim, për shkrim, hektografikë, për makinë shkrimi, për reproduktim, tharës, tampon, 

ngjyrë për korrigjim, për fshirje, lëng korrektor për dyllosje, pëlhura me ngjyrë për makina 

të reproduktimit, shirita me ngjyra, shirita me ngjyra dhe bobinat e tyre për makina shkrimi, 

tamponë me ngjyrë.  

35  Ndihmë në shfrytëzimin dhe menaxhimin  e të gjitha aparateve, të gjitha instalimeve, 

makina që kanë të bëjnë me domenin e mekanikës, elektroteknik, elektronik, informatikë, 

telematikë, për zyra, për komunikacion dhe telekomunikacion, të përçuarjes së energjisë 

elektrike, nukleare, elektrokimie; shërbime për trajtimin e informacioneve; ndihmë në 

shfrytëzimin dhe menaxhimin e rrjetit rrugor.  

37  Instalime, riparime, mirëmbajtje e të gjitha aparateve, instrumenteve, pjesëve, 

dispozitivave, makina që kanë të bëjnë me domenin e mekanikës, elektroteknikës, 

elektronikës, informatikës, telematikës, për zyra, të komunikacionit dhe 

telekomunikacionit, të përçuarjes së energjisë elektrike, nukleare, elektrokimive.  

38  Komunikacion dhe telekomunikacion, emetim dhe transmetim të informatave ose të 

dhënave, teletransmetim të informatave ose shenjave, teleshkrim.  

42  Studim i të gjitha aparateve, të gjitha instalimeve, të gjitha makinave që kanë të bëjnë 

me domenin e mekanikës, elektroteknikës, elektronikës, informatikës, telematikës, zyra, të 

komunikacionit dhe telekomunikacionit, përçuarjes së energjisë elektrike, nukleare, 

elektrokimie, punë të inxhinierëve, konsultime profesionale, prurja e planeve (pa pasur 

lidhje me drejtimin e punëve), provë e materialeve, punë laboratorike, punë xhenio, qendër 

për kalkulime teknike dhe shkencore, shërbime për programim elektronik, shërbime për 

trajtimin e informacioneve nëpërmjet kompjuterëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/954 

(220) 14/10/2014 

(731) N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

(740)  N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë,  
 

(540)  zog 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike, elektronike, optike, matëse, sinjalizimi, 

kontrolli, mësimdhënie; aparate për regjistrimin, transmetimin, përpunimin, riprodhimin e 

zërit, figurës ose te të dhënave; mbajtës të dhënash magnetike ose optike; makina 

automatike për tregtim, dhe mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; pajisje 

për përpunim të dhënash dhe kompjuterë  
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25  Veshmbathje, respektivisht këmisha, xhaketa, xhemperë, kapela, kapuça, pantallona, 

kombinezone, çorape, këpucë, çizme, doreza dhe kravata  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; asistencë në 

menaxhim biznesi dhe shërbime konsultative; marketing; publicitet; hulumtim tregu; 

shërbime konsultative për brende (markat e prodhimeve); shërbime evaluimi; shërbime për 

marrëdhënie me publikun; pozicionim brendesh; testim brendesh; strategji brendesh; 

shërbime këshillimi, informacioni dhe konsulence për shërbimet e lartpërmendura  

38  Shërbime telekomunikacioni; marrje ose dhënie me qera e pajisjeve për 

telekomunikacion  

42  Shërbime për programimin e kompjuterëve; shërbime të bazave të të dhënave; shërbime 

për marrjen ose dhënien me qera të pajisjeve për përpunim të të dhënave; të kompjuterëve; 

shërbime për projektimin e pajisjeve për telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/955 

(220) 14/10/2014 

(731) N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

(740)  N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë 
 

(540)  zog mobile 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike, elektronike, optike, matëse, sinjalizimi, 

kontrolli, mësimdhënie; aparate për regjistrimin, transmetimin, përpunimin, riprodhimin e 

zërit, figurës ose te të dhënave; mbajtës të dhënash magnetike ose optike; makina 

automatike për tregtim, dhe mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; pajisje 

për përpunim të dhënash dhe kompjuterë  

25  Veshmbathje, respektivisht këmisha, xhaketa, xhemperë, kapela, kapuça, pantallona, 

kombinezone, çorape, këpucë, çizme, doreza dhe kravata  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; asistencë në 

menaxhim biznesi dhe shërbime konsultative; marketing; publicitet; hulumtim tregu; 

shërbime konsultative për brende (markat e prodhimeve); shërbime evaluimi; shërbime për 

marrëdhënie me publikun; pozicionim brendesh; testim brendesh; strategji brendesh; 

shërbime këshillimi, informacioni dhe konsulence për shërbimet e lartpërmendura  

38  Shërbime telekomunikacioni; marrje ose dhënie me qera e pajisjeve për 

telekomunikacion  

42  Shërbime për programimin e kompjuterëve; shërbime të bazave të të dhënave; shërbime 

për marrjen ose dhënien me qera të pajisjeve për përpunim të të dhënave; të kompjuterëve; 

shërbime për projektimin e pajisjeve për telekomunikacion  
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(210) KS/M/ 2014/956 

(220) 14/10/2014 

(731) N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

(740)  N.Sh. " Koal " Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike, elektronike, optike, matëse, sinjalizimi, 

kontrolli, mësimdhënie; aparate për regjistrimin, transmetimin, përpunimin, riprodhimin e 

zërit, figurës ose te të dhënave; mbajtës të dhënash magnetike ose optike; makina 

automatike për tregtim, dhe mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; pajisje 

për përpunim të dhënash dhe kompjuterë  

25  Veshmbathje, respektivisht këmisha, xhaketa, xhemperë, kapela, kapuça, pantallona, 

kombinezone, çorape, këpucë, çizme, doreza dhe kravata.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; asistencë në 

menaxhim biznesi dhe shërbime konsultative; marketing; publicitet; hulumtim tregu; 

shërbime konsultative për brende (markat e prodhimeve); shërbime evaluimi; shërbime për 

marrëdhënie me publikun; pozicionim brendesh; testim brendesh; strategji brendesh; 

shërbime këshillimi, informacioni dhe konsulence për shërbimet e lartpërmendura  

38  Shërbime telekomunikacioni; marrje ose dhënie me qera e pajisjeve për 

telekomunikacion  

42  Shërbime për programimin e kompjuterëve; shërbime të bazave të të dhënave; shërbime 

për marrjen ose dhënien me qera të pajisjeve për përpunim të të dhënave; të kompjuterëve; 

shërbime për projektimin e pajisjeve për telekomunikacion  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/973 

(220) 20/10/2014 

(731) SHARRCEM SH.P.K 

Adem Jashari p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS 

(591) E  zezë, gjelbërt,e kaltërt 

(740)  SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari 

p.n. Hani i Elezit, 71510  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

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

transportueshme; monumentet jo metalike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

15 

 

 

(210) KS/M/ 2014/974 

(220) 20/10/2014 

(731) SHARRCEM SH.P.K 

Adem Jashari p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS 

(591) E kuqe 

(740)  SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari 

p.n. Hani i Elezit, 71510  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

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

transportueshme; monumentet jo metalike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/975 

(220) 20/10/2014 

(731) SHARRCEM SH.P.K 

Adem Jashari p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS 

(591) E kaltërt 

(740)  SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari 

p.n. Hani i Elezit, 71510  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

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

transportueshme; monumentet jo metalike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/976 

(220) 20/10/2014 

(731) SHARRCEM SH.P.K 

Adem Jashari p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS 

(591) E zezë 

(740)  SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari 

p.n. Hani i Elezit, 71510  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

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

transportueshme; monumentet jo metalike 
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35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/977 

(220) 20/10/2014 

(731) SHARRCEM SH.P.K 

Adem Jashari p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS 

(591) E gjelbërt 

(740)  SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari 

p.n. Hani i Elezit, 71510  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

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

transportueshme; monumentet jo metalike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/226 

(220) 08/02/2016 

(731) AriBeg L.L.C. rr.Vellezerit 

Rexhaj,Peje, KS 

(740)  Rinor Mujaj rr.Vellezerit Rexhaj,Peje 
 

(540)  ELKOS 

 

 
     

 

(511) 25 Veshmbathje 

29 Produkte mishi, peshku,;Ekstrakte Mishi;preservuar, ngrire, peme dhe perime;produkte 

ushqimore xheli, xhem, kompot;veze;qumesht dhe produkte qumeshti;vajera ushqimor dhe 

yndyre 

31 Drithera dhe agrokultura, hortikultura dhe produkte pyjore qe nuk jane perfshire ne 

klasat tjera;kafshe te gjallapeme dhe perime te fresketa;farera;bime dhe lule;ushqime per 

kafshe;malt 

35 Marketing;Menagjment biznesi;administrim biznesi;funksione te ofiqarise 

39 Transport;paketim dhe magazinim te produkteve;sherbime per udhetim 

43 Sherbim qe ofron ushqim dhe pije;magazinim te perkohshem 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/585 

(220) 05/05/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

(540)  RETRESKA 
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D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/364 

(220) 19/03/2018 

(731) CHINT ELECTRIC CO., LTD. 

3555, Sixian Road, Songjiang District 

Shanghai 201614, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Transformatorë [energjia elektrike]; Panelet e shpërndarjes [energjia elektrike]; 

Kutitë e shpërndarjes [energjia elektrike]; Ndërprerësit e qarkut; Shperndares [energjia 

elektrike];; Kapacitoret; Gjysemperques; Qarqet e integruara; Aparatet e kontrollit me 

telekomandë; Rrufe pritësit; Aparatura elektrike për komutim; Bateritë elektrike; Materialet 

për rrjetin elektrik [telat, kabllot]; Alarmet; Programet per kompjuter (sovtver të 

shkarkueshëm); Aparatet ndërlidhëse; Aparatet e monitorimit, elektrike; Instrumentet 

matëse; Rregullatorët e tensionit elektrik për automjetet; pensne.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1370 

(220) 22/10/2018 

(731) “Tregtia” Sh.p.k Magjistralja Prishtinë 

– Fushë Kosovë, Rr. “Nëna Terezë” 

10 000 Fushë Kosovë, KS 

(591) C-96 Cyan (Ngjyra cijan; M- 66 

Magenta ( ngjyra magentë); Y- 1 Yellow ( 

Ngjyra e verdhë); K- 0 Black (Ngjyra e 

zezë) 

(740)  Armend Alihajdaraj Rr. “Bajram 

Kelmendi”-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre: materialet metale ndërtuese; 

konstruksionet e transportueshme te metalit; materialet e metalta për trakat hekurudhore, 

kabllot joelektrike dhe fijet e metaleve të zakonshme; hekurishtë, artikujt e vegjel të 
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paisjeve metalike; tubat dhe gypat metalik, klasat; mallërat e metaleve të zakonshme që nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera; xeheroret  

12  Mjete transporti; mjete për levizje në tokë, ajër dhe ujë  

17  Gomë, gutta-percha (lloj gume), kauçuk, asbet, mikë (material të tejdukshme) dhe të 

mirat e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në  klasat e tjera, plastika 

në formen e shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i materialeve, tubat 

fleksibil, jo të metaltë  

19  Meterialet ndërtimore (jo metalike), tubat e ngurtë jometalik për ndërtim, asfaltim, zifti 

dhe bitum, ndërtimet transportuese jometalike, monumentet, jo të metalta  

37  Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1382 

(220) 23/10/2018 

(731) QËNDRIM NISHEVCI 

GEP SH.P.K. ZONA INDUSTRIALE 

PRISHTINE, KS 

(740)  DARDAN NISHEVCI 

RR.BILL CLINTON B5 H5 NR.20 

PRISHTINE 
 

(540)  GEP 

 

 
     

 

(511) 38  Telekomunikacione  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1524 

(220) 16/11/2018 

(731) BUSINESS KEY, S.L. 

Polígono Industrial Sector Camps d'en 

Ricart, Calle Comerç Nº 10, Nave 4 a 9. 

E-08780 Pallejà, ES 

(591) E kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Unaza (kular) nga metali per fiksimin e gypave; Gypa dhe tube nga metali; Shtesa 

nga metali per gypa; Gypa drenazhimi nga metali; Adaptor (metali) për gypa; Nyje nga 

metali për gypa; Valvule nga metali për gypa uji; Materiale përforcimi nga metali për gypa; 

Fiksues muri nga metali për gypa; Tuba degëzues nga metali për linja gypash; Kanale 

(gypa) nga metali për fshefjen e gypave te ujit; Gypa shkarkimi (metali) për instalacione 

ndërtimtarie; Bëryla nga metali për gypa përfshi ato nga aliazhi i çelikut dhe titaniumi  

35  Shitje me pakicë të gypave lëshues nga metali, flanxhave nga metali për gypa, tubave 

dhe gypave nga metali, gypave për ngarkim nga metali, nyjeve nga metali për gypa, gypave 
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shkarkues (drenazhimi) nga metali, adaptorve nga metali për gypa, gypave kullues nga 

metali, lidhjeve nga metali për gypa, gypave drenazhues nga metali, kularëve (unazave) nga 

metali për shtrëngim te gypave, gypave të shtypjes së lartë nga metali, valvuleve për gypa 

të ujit nga metali, materialeve shtrëngues nga metali për gypa, fiksuesve metalik të murit 

për gypa, tube degëzues nga metali për gypa, strukturave metalike për mbështetje të 

gypave, gypave të metalit për bartje të likuidve dhe gazit, gypave nga metali për fshefjen e 

gypave të ujit, gypave shkarkues nga metali për instalacione ndertimtarie, bërylave nga 

metali për gypa përfshirë ato nga aliazhi i çelikut dhe titanium; Organizim i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese ; Import ose eksport i gypave lëshues  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1553 

(220) 22/11/2018 

(731) Europcar International 13 ter 

Boulevrad Berthier 75017 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër, 

tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike 

për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike; 

vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive; 

vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike; 

automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; vetura për 

kamping; kamionë që janë automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për 

transportim; kamionë tregtar; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash 

(kamionë); karroca transporti; autobusë  

35  Reklamimin; menaxhimin e bizneseve; administrimin e bizneseve; funksionimin e 

zyreve; organizimin, operimin dhe mbikqyrjen e skemave të besnikërisë dhe nxitjes; 

shërbimet e reklamimit përmes internetit; prodhimin e reklamave televizive dhe radiove; 

llogaritjet; ankandeve; panaireve; sondazhe të opinioneve; procesimin e të dhënave; ofrimin 

e informatave të biznesit; shërbimet e marketingut; shërbimet e promovimeve; shërbimet e 

menaxhimit të databazave; shërbimet e bizneseve të ofruara online nga kompjuteri databazë 

apo interneti; shkruarjen e reklamave për përdorim si ëeb-faqe; analizimin e tregut; 

analizimin e përgjigjeve të rklamave dhe hulumtitmit të tregut; shërbimet biznesore nga 

lëmia e dhënies më qira të automjeteve;  shërbimet e menaxhimit të të flotave të 

transportimit; analizimet e shpenzimeve dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkimet 

rreth bizneseve; investigimin e bizneseve; demonstrimin e produkteve kompjuterike; dosjet 

menaxhuese të kompjuterizuara; mbledhjen dhe organizimin e të dhënave në një dosje 

kryesore (master file) në lëminë e reklamimeve të automobilave dhe dhënies më qira të 
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automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientëve dhe shërbimet e klubeve të klienteve, për 

qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi; organizimin e ekspozitave për qëllime 

reklamimi në lidhje me dhenien me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbimet me 

pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër, 

hekurudhë dhe ujë; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime  

36  Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; shërbime të kreditimit 

lidhur më automjetet motorike; shërbimet financiare lidhur me automjetet motorike; 

shërbime financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e 

automjeteve; shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi 

lidhur me automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike; 

financimi i blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë 

për kostot e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me 

gjitha këto shërbime  

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; transportimi i 

personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e transportimit të 

personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënien me qira të automjeteve për 

lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, biçikletave, motoçikletave, 

motoçikletave te vogla (skutera), veturave për kamping, kamionëve, vagonëve të mallrave, 

furgonëve, karrocave transportuese, autobusëve, karvaneve; shërbime të dhënies së 

veturave me lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë 

apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit 

të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që 

voziten nga shoferë; veturat që ndahen me të tjerët; furgon që ndahen me të tjerët; bicikleta 

që ndahen me të tjerët; bashkim i makinave; bashkim i motorreve te vegjel (skutereve), 

shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të ngarkimit dhe transportit të 

mallrave; shërbime të korrierit (porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së 

automjeteve; angazhimin e automjeteve të transportit; informata dhe këshilla lidhur me 

gjitha këto shërbime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1554 

(220) 22/11/2018 

(731) Europcar International 13 ter 

Boulevrad Berthier 75017 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër, 
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tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike 

për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike; 

vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive; 

vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike; 

automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; vetura për 

kamping; kamionë që janë automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për 

transportim; kamionë tregtar; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash 

(kamionë); karroca transporti; autobusë  

35  Reklamimin; menaxhimin e bizneseve; administrimin e bizneseve; funksionimin e 

zyreve; organizimin, operimin dhe mbikqyrjen e skemave të besnikërisë dhe nxitjes; 

shërbimet e reklamimit përmes internetit; prodhimin e reklamave televizive dhe radiove; 

llogaritjet; ankandeve; panaireve; sondazhe të opinioneve; procesimin e të dhënave; ofrimin 

e informatave të biznesit; shërbimet e marketingut; shërbimet e promovimeve; shërbimet e 

menaxhimit të databazave; shërbimet e bizneseve të ofruara online nga kompjuteri databazë 

apo interneti; shkruarjen e reklamave për përdorim si ëeb-faqe; analizimin e tregut; 

analizimin e përgjigjeve të rklamave dhe hulumtitmit të tregut; shërbimet biznesore nga 

lëmia e dhënies më qira të automjeteve;  shërbimet e menaxhimit të të flotave të 

transportimit; analizimet e shpenzimeve dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkimet 

rreth bizneseve; investigimin e bizneseve; demonstrimin e produkteve kompjuterike; dosjet 

menaxhuese të kompjuterizuara; mbledhjen dhe organizimin e të dhënave në një dosje 

kryesore (master file) në lëminë e reklamimeve të automobilave dhe dhënies më qira të 

automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientëve dhe shërbimet e klubeve të klienteve, për 

qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi; organizimin e ekspozitave për qëllime 

reklamimi në lidhje me dhenien me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbimet me 

pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër, 

hekurudhë dhe ujë; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime  

36  Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; shërbime të kreditimit 

lidhur më automjetet motorike; shërbimet financiare lidhur me automjetet motorike; 

shërbime financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e 

automjeteve; shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi 

lidhur me automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike; 

financimi i blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë 

për kostot e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me 

gjitha këto shërbime  

39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; transportimi i 

personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e transportimit të 

personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënien me qira të automjeteve për 

lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, biçikletave, motoçikletave, 

motoçikletave te vogla (skutera), veturave për kamping, kamionëve, vagonëve të mallrave, 

furgonëve, karrocave transportuese, autobusëve, karvaneve; shërbime të dhënies së 

veturave me lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë 

apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit 

të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që 

voziten nga shoferë; veturat që ndahen me të tjerët; furgon që ndahen me të tjerët; bicikleta 

që ndahen me të tjerët; bashkim i makinave; bashkim i motorreve te vegjel (skutereve), 

shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të ngarkimit dhe transportit të 
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mallrave; shërbime të korrierit (porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së 

automjeteve; angazhimin e automjeteve të transportit; informata dhe këshilla lidhur me 

gjitha këto shërbime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1562 

(220) 26/11/2018 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  ALUETTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutika  

10  Aparate dhe instrumente medicinale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1596 

(220) 30/11/2018 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(591) e bardhë, ezezë, e kuqe, okër dhe e 

kuqerremt 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; ëmbelësira bukëpjekësish; pjekurina; uafera; ëmbëlsira-torte; 

ushqime te thekura; ëmbelësira, dmth, ëmbelesira bukëpjekësish, ëmbelësira me bazë mielli 

dhe çokollate, ëmbelësirë shkume, ëmbelësirë e ngrirë; akullore; ushqime të ngrira të 

ngrënshme 
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(210) KS/M/ 2018/1607 

(220) 04/12/2018 

(731) SOREMARTEC S.A. 

FINDEL BUSINESS CENTER 

COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES  

L-2632 FINDEL, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KINDER CARDS 

 

 
     

 

(511) 30  Pastiqeri dhe ëmbëlsira, biskota, wafers, çokollatë dhe produkte të çokollatës, 

akuj ushqimor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1634 

(220) 11/12/2018 

(731) Monego SHPK Rr. Nazim Gafurri, 

Nr.31, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Egzon Halili Rr. Nazim Gafurri, 

Nr.31, 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  taprrap 

 

 
     

 

(511) 36  Shërbimet bankare, Dhënja e Informatave financiare përmes webfaqes, Financimi 

përmes kredive, Bankimi Online, Kredi me këste  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1655 

(220) 17/12/2018 

(300) 2018 34384  10/08/2018  AZ 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17, Boncourt 2926, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MADE OF REFINEMENT 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuara ose të përpunuar; rrokullisni duhanin tuaj; duhan 

tub; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo 

(cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; artikujt e duhanpirësve; letër për cigare; tubat e 

cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për 

injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; 

produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes  
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(210) KS/M/ 2018/1698 

(220) 20/12/2018 

(731) EMONA CENTER Sh.P.K 

Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13 

Vushtrri, KS 

(526) Harta e Republikës së Kosovës 

(591) Kuqe, e zezë dhe e verdhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në 

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri; detergjente.  

5   Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; 

pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta 

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik.   

30  Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale;miell dhe pregatitje nga 

drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharm buke, pluhur për 

pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë);erëza;akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1 

(220) 03/01/2019 

(731) Alere Technologies AS 

Kjelsasveien 161 Oslo 0884, NO 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AFINION 

 

 
     

 

(511) 5  Reagente diagnostike mjekësore; përgatitjet për testim për përdorim mjekësor; 

teste diagnostike për përdorim mjekësor; epruveta/tuba që përmbajnë reagente për përdorim 

të testeve mjekësore diagnostike; epruveta/tuba që përmbajnë reagente diagnostike 

mjekësore; eptuveta/tuba testimi që përmbajnë reagente kimikë për testimin diagnostik 

mjekësor në kushte laboratorike (in vitro); pajisje diagnostikuese mjekësore.  

10  Instrumentet diagnostikuese mjekësore; instrumentet e testimit mjekësor; instrumentet e 

analizave mjekësore; aparate për përdorim në analizat mjekësore; aparate testimi për 

qëllime mjekësore; instrument i diagnostikimit të vetë-përpunimit për përpunimin e 

epruvetave/tubave të testimit dhe me një parim zbulimi të bazuar në teknologjinë e kamerës 

digjitale.  
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(210) KS/M/ 2019/2 

(220) 08/01/2019 

(731) ʻʻ TONI ʻʻ Sh.p.k Ferizaj, Bablak, KS 

(591) e kuqe e fortë, e bardhë, e verdhë, e 

kaltërt 

(740)  Fadil Mehmeti Rr. ʻʻNazmi 

Uksmajliʻʻ nr. 19 . Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Misër, miell misri, oriz i bluar, niseshte natyrale të patates, sheqer, kryp, erëza, 

aromë çilli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/3 

(220) 08/01/2019 

(731) ʻʻ TONI ʻʻ Sh.p.k Ferizaj, Bablak, KS 

(591) e kuqe e hapur, e bardhë, e verdhë 

(740)  Fadil Mehmeti Rr. ʻʻNazmi 

Uksmajliʻʻ nr. 19 . Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparate të prodhuara prej drithërave, miell patatesh, nisheste natyrale 

të patates, krip, erëza, aromë keçapi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/4 

(220) 08/01/2019 

(731) COCOCARE PRODUCTS, lNC.  

85 Franklin Road, Dover New Jersey 

07801-5632, US 

(540)  COCOCARE 
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(740)  Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 
 

(511) 3  Produkte jo mjeksore për kujdesin e lëkurës dhe bukurisëë, duke përfshirë por pa u 

kufizuar në pastrimin e lëkurës; xhel lëkure; krem i lëkurës; losion për lëkurë; hidratues të 

lëkurës; vaj i lëkurës; balsam buzesh; xhel lekure antioksidues; krem i lëkurës i përbërë nga 

vajra bimore; krem i ftohtë; losion për rruajtje; pastrues për fytyrën dhe trupin; pastrues i 

maskës së fytyrës; sapun të lëngët të lëkurës dhe sapun kallëp; produkte të kujdesit të 

flokëve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në shampone dhe balsame flokësh; krem dhe 

losion për mbrojtje nga dielli; dhe krem per mbrojtje nga dielli, losion, dhe të gjitha 

produktet kozmetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/5 

(220) 09/01/2019 

(731) Alban Rama Obiliq, Rruga: “Avni 

Rrustemi, KS 

(740)  Agon Vuthi Obiliq, Rruga: “Avni 

Rrustemi 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 40  Trajtimi I materialeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/6 

(220) 09/01/2019 

(731) Halit Rama Prishtinë, rruga:Përroi i 

njelmët, KS 

(591) Kaltërt mbylltë 

(740)  Agon Vuthi Obiliq, Rruga: “Avni 

Rrustemi 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/7 

(220) 09/01/2019 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

 a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware  

3800 West 143rd Street, Cleveland, 

State Of Ohio 44111, US 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 2  Kompozimet  e veshjes në natyrën e ngjyrave  për përdorim në automjete.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/8 

(220) 09/01/2019 

(731) CAPRI SUN AG Neugasse 22,  

CH-6300 Zug, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  “Pije jo-alkoholike; ujë mineral [pije]; Ujë me shije; Pije me bazë uji që 

përmbajnë ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije 

frutash; lëngje; lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve [pije]; lëngje të 

perimeve; lëngje të pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe 

esenca për bërjen e pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/10 

(220) 10/01/2019 

(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E kuqe, e zezë, hiri, e bardhë. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/13 

(220) 11/01/2019 

(731) BEBEKEVİ TEKSTİL 

KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ Anadolu Mahallesi, 

Karlıdağ Caddesi, Kahraman Sokak,  No:30 

Yıldırım - BURSA, TR 

(591) Ngjyrë roze. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure; mallra tekstli për përdorim në 

amvisëri, që nuk janë të përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil), 

këllëf jastëkësh, batanije, jorgan, peshqir; flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili; 

batanije mbështjellëse.  

25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato për 

qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa 

(veshje); veshmbarthje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 
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bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.  

35  Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; material dizajnimi dhe 

reklamimi; furnizim i vendeve të tregut on-line për blerës dhe shitës të mallrave dhe 

shëbimeve; funksione zyre; shërbime sekretarie; aranzhim  parapagimit të gazetave për të 

tjerë; përpilim i statistikave; huazim i makinave të zyrës; sistematizim i informatave në 

bazën e kompjuterit: përgjigje telefonatash për parapagues të pakapshëm; menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash 

komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci punësimi, agjenci eksport-

importi; shërbim i vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për doni 

të tjerëve të mallrave të ndyshëm, posaçërisht, adezivëve jo mjeksor, amvisëri dhe qëllime 

zyrash, ngjyrave, vernikut, llakut, mbrojtësve kundër dryshkut, mbrojtësve kundër dëmtimit 

të drurit, holuesve dhe lidhësve të ngjyrave, pigmentit, mbrotësve të metaleve, ngjyrave për 

këpucë, tintës dhe ngjyrave për printim, tonerëve (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur), 

ngjyrave për ushqim, farmaceutikëve dhe pijeve, metaleve në formë folish dhe formë 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, printer dhe artistë, preparative për zbardhje dhe pastrim, 

detergjentëve të ndryshëm nga ata për për përdorim në procesin e prodhimit dhe për qëllime 

mjeksore, zbardhuesve për lavanderi, zbutësve të pëlhurave për përdorim në lavanderi, 

heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, preparative abrasive, veshjeve 

(pëlhurave) zmerile, letrës zmerile, gurrit të shtufit, pastave abrasive, preparateve lustrues 

për lëkurë, vinilit, metalit dhe druit, kremrave për lustrim për lëkurës, vinilit, metalit dhe 

drurit, dyllit për lustrim, grasove dhe vajrave industrial, fluidëve prerës, absorbueve të 

pluhurit, kompozimeve për lagije dhe lidhje, qirinjve, fitilëve, dyllit gjysëm të përpunuar, 

dyllit dhe parafinës për qëllime ndriçimi, xeheve të metaleve jo të çmuara, metaleve të 

zakonsme dhe aliazheve të tyre dhe produkteve gjysëm të përpunuara të këtyre materialeve, 

mallra dhe materiale të metaleve të zakonshëm që përdporen për qëllim të ruajtjes, 

mbështjelljes, paketimit dhe strehimt, kontejverëve të metalit (rruajtje dhe transport), 

ndërtimeve nga metali, kornizave të metalit për ndërtimtari, shtyllave metalike për 

ndërtimtari, kutive metalike, kontejnerëve nga metali, folive të aluminit, gardheve nga 

metali, barierave mbrojtëse nga metali, tubeve metalike, kontejnerëve metalik për ruajtje, 

kontejnerëve metalik për transport të mallrave, shkallëve metalike, mallrave nga metalet e 

zakonshme për qëllime të filtrimit dhe shoshitjes, dyerve, dritareve, qepenëve, grilave 

(erësuesve) dhe kornizave të tyre dhe shtesave nga metali, kabllove dhe telave jo elektrik 

nga metali, hekurishteve, gjërave të imta nga metali, kanaleve (gypave) të ventilitmit, 

mbulesave të hapsirve për ventilim, gypave, mbulesave të oxhaqeve, mbulesave për 

kapanxha, grilave nga metali për ventilim, nxehje, ujra të zeza, telefona, rrjetin nëntoksor 

elektrik dhe instalimeve për kondicionim të ajrit, panelëve metali ose tabelave (jo 

iluminishente dhe jo mekanike) që përdoren për sinjalizim, treguesve të rutës, qëllime 

reklamuese, tabelave me shenja nga metali, kolumnave metalike për reklamim, paneleve 

sinjalizuese nga metali, shenjave të komunikacionit jo iluminishente dhe jo mekanike, 

gypave nga metali për bartje të likuidëve dhe gazit, gypave për shpim nga metali dhe 

shtesave të tyre nga metali, valvulave metalike, lidhjeve nga metali për gypa, bërylave nga 

metali për gypa, kapësve (lidhjeve) nga metali për gypa, konektuesve nga metali për gypa, 

kasfortave (kuti të forta) nga metali, materialeve metalike për hekurudha, shinave metalike, 

lidhjeve metalike për hekurudha, kyqësve për hekurudha, shtyllave metalike për ankorim, 

porteve metalike për lundrim, bovave metalike për ankorim, spirancave, kallëpave metalik 
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për derdhje, të ndryshëm nga ato si pjesë makinash, punëve artistiketë bëra nga metalet e 

zakonshme dhe aliazhet e tyre, mbylljeve metalike, kpakëve të shisheve nga metali, 

shtyllave metalike, peletave metalike dhe litarëve metalik për ngritje, ngarkim dhe qëllime 

trasporti, varesve metalike, lidhesve, shiritave dhe brezave për përdorim në ngritje të 

ngarkesave dhe bartje të ngarkesave, amortizatorëve të bëra kryesisht nga metali, makinave, 

veglave të makinave dhe robotëve industrial për përpunim dhe gdhendje të drurit, metalit, 

qelqit, plastikës dhe mineraleve, 3D printerëve, makinave për konstrukison dhe 

mekanizmave robotik (makina) për përdorim në konstruksion, buldozherëve, fadromave 

(gëryesve) (makina), eskavatorëve, makinave për konstruksion dhe shtrim të rrugëve, 

makinave të shpimit, makinave për shpim të gurrëve, nakinave për pastrim të rrugëve, 

ngritje, makinave për ngarkim dhe transmision dhe mekanizma robotic (makina) për 

qëllime të ngritjes, ngarkimit dhe transmisionit, elevator, shkallëve lëvivizëse dhe vinçave, 

makina dhe mekanizmna robotic (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështim të 

kafshëve, makina dhe mekanizma robotic makina për procesuim të ceraleve (drithrave), 

frutave, perimeve dhe ushqimit, motorë dhe makina, të ndryshëm nga ato për vetura 

toksore, pjesëve dhe shtesave për ato, kontrolluesve pneumatic dhe hidraulik për makina 

dhe motorë, frenave të ndryshëm nga ato për vetura, pëlhura (veshje) për frena për motorë, 

levave mekanike, kutisë së shpejtësisë, të ndryshëm nga ato për automjete toksore, kutisë së 

shpejtësive, cilindrave për motorë, pistonëve për motorë, turbine, jo për automjete toksore, 

filtrave për makina dhe motorë, vajrave, filtrave të vajit dhe ajrit për motorë të automjeteve 

toksore, marmitë (oxhak) për motorët e automjetet toksore, gypave (ndarës) oxhaku për 

motorë të automjetve toksore, cilidra motori për automjete toksore, koka cilindrash për 

automjete toksore, piston për motor të automjeteve toksore, karburator për automjete 

toksore, aparate konverzim të karburantit për motorë të automjeteve toksore, injektues për 

motorë të automjeteve toksore, ekonomizues karburanti për motorë të automjeteve toksore, 

pompa për motorë të automjeteve toksore, valvula për motorë të automjeteve toksore, 

inicues (starter) për motorë të automjeteve toksore, dinamo për motorë të automjeteve 

toksore, kandela për motorë të automjeteve toksore, kushineta (pjesë të makinave), në 

formë ruli ose sferike, makina për montim dhe çmontim të gomave, alternatorë, gjeneratorë 

rryme, gjenerator elektrik, gjenerator rryme që operojne me energji solare, makina për 

ngjyrosje, pistoleta automatike për spërkatje për ngjyrosje, makina goditëse dhe psitoleta 

elektrike, hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik i shiritëve adeziv (makina), 

pistoleta elektrike për gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve, shpuese dore 

elektrike, shara elektrike dore, makina elektrike me prerje vertikale, makina spirale, makina 

për kompresim të ajrit, kompresorë (makina), instalime për larje të veturave, mekanizma 

robotik, (makina) me finksione të lartëpërmendura, aparate salduese që operojne me gaz 

ose rryme, aparate saldimi me hark elektrik, aparate elektrike për saldim (ngjitje), aparate 

elektrike me hark për prerje, elektroda për makina saldimi, robot industrial (makina) me 

funksione të lartëpërmendura, makina primtimi, makina paketimi, mbushjeje, mbylljeje dhe 

vulosëse, etiketues (makina), makina klasifikimi (makina), robot industrial (makina) me 

funksione të lartëpërmendura, makina elektrike për paketim për mbyllje të plastikës, 

makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot industrial (makina) me funksione 

të lartëpërmendura, pompa (makina) për vet regullim të pompimit të karburantit, makina 

elektrike kuzhine për bluarje, coptim, thyerje, përzierje dhe bluarje të ushqimit, makina 

larëse, makina larëse për lavanderi, makina enësh, makina tharëse,  (jo me ngrohje), makina 

elektrike për pastrami për pastrtim të dyshemeve, qilimave ose parketit, pastrues vakum dhe 
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pjesët e tyre, makina automatike për shitje, makina për galvanizim dhe elektroiliza, hapës 

dhe mbyllës elektrik të dyerve, bashkime (pjesë të motorit), pirunë, lugë, thika dhe prerës jo 

elektrik, prerës riskash, torno për përdorim në kuzhinë, përfshi ato nga metaliet e çmuara, 

vegla dore (jo elektrike) për riparim të makinave, aparate dhe automjete dhe për përdorim 

në konstruksione, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, asnjëra prej tyre që punon me rrymë, 

aparate matëse dhe paisje përfshi ato shkencore, detare, topografike, meterollogjike, 

industriale, dhe për qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjeksore, barometra, 

ampermatra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjeksore, telescope, 

periskopë, busollave, indikatorëve të shpejtësisë, aparate laboratory, mikorskope, qelq 

zmadhuesve (thjerza), destilatorëve, sobave (stufa), furave për eksperimente laboratorke, 

aparate për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve, kamerave, kamerave 

fotografike, aparateve televizive, video rekorderëve, CD dhe DVD pleyerëve dhe 

incizuesve, MP3 pleyer, kompjuterëve, kompjutrëve të tavolinës, kompjuterëve tablet, 

mikorfonëve, altoparlantëve, kufjeve, aprateve të telekomunikimit, aparateve për 

reprodukim të zërit ose imazheve, paisjeve anësore për kompjuterë, telefonëve cellular, 

mbulesave për telefonë cellular, aparateve telefonike, kompjuterëve printer, skanerëve 

(paisje për procesuim të dhënash), fotokopjuesve, bartëseve magnetic dhe optic të dhënave 

dhe softuerit kompjuterik dhe programeve të inicizuara për ato, publikimeve elektronike të 

shkarkueshme dhe të incizueshme, kartelave të koduara magnetike dhe optike, component 

elektronik që përdoren në pjesët e aparateve dhe makinave, gjysëm përçues, qarqeve 

elektronike, qarqeve integrale, çipseve (qarqeve integrale), diodave, transistorëve 

(elektronik), kokave magnetike për aparate elektronike, dry elektronik, fotoqelive, 

aparateve për kontroll nga larg për hapje dhe mbyllje të dyerve, sensorve optik, numërues 

dhe indikatorë të sasisë për matjen e sasisë ose konsumit, kyqës atomatik të kohës, aparate 

dhe instrumente për përçim, transformim, akumulim ose kontroll të rrymës, prizave 

elektrike, kuti për Bashkim të lidhjeve elektrike, ndërprerësve të çarkut, siguresave, 

balasteve të dritës, kabllove për start të baterive, tabela të qarqeve elektrike, rezistorëve 

elektrik, prizave elektrike, transformatorëve (elektricitetit), adaptor të rrymës, karikuesve të 

baterive, zileve pë dyer elektrike, kabllove elektrike dhe elektronike, baterive, 

akumulatorëve elektrik, alarmeve dhe alarmeve kundër vjedhjes, të ndryshëm nga ato për 

vetura, zileve elektrike, aparateve dhe instrumenteve sinjalizues, shenjave iluminishente ose 

mekanike për përdorim në komunikacion, instalimeve për ndriçim, dritave për vetura dhe 

hapsirave të brendshme-jashtme, avullit, gazit dhe gjeneruesve të mjegullës, bojlerëve për 

nxehje, të ndryshëm nga ato si pjesë të makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni, 

gjenerator nitrogjeni, instalimeve ftohëse dhe ngrirëse, paisjeve elektrike dhe gazit, 

isntalimeve dhe aparateve për gatim, tharje dhe zierje, gatuesve, tenxhereve elektrike për 

gatim, nxehësve elektrik të ujit, skarave, tharësve të lavandeive, tharësve të flokëve (fen), 

aparateve të dorës për tharje, lloje të instalimeve industriale për gatim, tharje dhe qëllime të 

ftohjes, pasterizim dhe sterilizim, karocave për bebe, karigeve me rrota, karocave me 

shtyrje, karocave të dorës, karocave për dyqane, karocave për duqane të vetme ose 

shumfunksionale, karocave për shoping, karocave ushqimore, karocave të dorës, letrës dhe 

kartonit, letrës dhe kartonit për qëllime paketimi dhe mbështjeleve, kuti kartoni, peshqirëve 

letrës, letrës së tualetit, pecetave të letrës, materialeve plastike për qëllime paketimi dhe 

mbështjellje, publikimeve të printuara, gjërave të printuara, librave, magazinëve, gazetave, 

librave të faturave, shënimeve për evidentim të dërgesave, vauçerëve (kuponëve) të 

printuar, kalendarëve, posterëve, fotografive (të printuara), pikturave, thumbave (për zyra), 
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pullave postare, paisjeve për shkirm, paisjeve për zyra, material për instruksion dhe arsim 

(pos mobiljeve dhe aparateve), orendive për shkrim dhe vizatim, materialeve për artistë, 

produkeve të letrës për qëllime zyre, ngjitëses për qëllime zyre, stilolapsave, lapsave, 

gomës fshirëse, shiritave adeziv për qëllime zyre, kartonëve nga kartoni (material atistësh), 

letrës së shkrimit, letrës kopjese, rulleve të letrës për arka regjistruese, materialeve për 

vizatim, shkumsit, lapsave për vizatim, ngjyrave të ujit (vizatim), rekuzitave për zyra, 

gomës, guta perkës, kauçukut, azbestit, mikes dhe mallrave sintetike gjysëm të përpunuara 

të bëra nga këto material në formë të pluhurit, shufrave, paneleve dhe folive, materialeve 

për izolim, ndalje dhe mbyllje, ngjyrave për izolim, pëlhurave për izolim, shiritave dhe 

brezave izolues, mbulesave për izolim për makineritë industriale, kompozime lidhës për 

lidhje, rondele, O unaza për qëllime mbyllëse, gypa fleksibël të bërë nga goma ose plastika, 

zorë të bëra nga goma ose plastika, përfshi ato që përdoren në vetura, lidhje për gypa nga 

plastika ose goma, veshje gypash nga plastika dhe goma, zorë nga materiale tekstili, lidhje 

për gypa, jo nga metali, veshje gomash, jo nga metali, zorë lidhëse për radiatorët e 

veturave, mallrave të bëra nga lëkura, imitimeve të lëkurë ose materaleve tjera, përcaktues 

për gjërat bartëse, çantave, kuletave, lutive dhe koferëve të bërë nga lëkura ose lëkura e 

trashë, arkave për çelsa, koferëve (bagazh), valixheve, çadrave, çadrave për hije, çadrave të 

diellit, bastunëve, matrerialeve të ndërtimit (si produkte përfundimtare) të bëra nga betoni, 

gipsi, argjila, dheu argjilor, guri, mermeri, druri, plastika dhe sintetika, materialve për 

qëllim të ndërtimtarisë, konstruksionit, konstruksionit të rrugëve, ndërtimeve jo metalike, 

materialeve ndërtimore jo metalike, shrtyllave jo nga metali për rrymë elektrike, barierave 

jo metalike, mbështjellësve natyror dhe sintetik në formë të panelëve, dhe fletëve, të cilët 

janë materile ndërtimore, mbështjellësve të kartonit të  bitumit për çati, mbështjelllës bitumi 

për çati, dyer dhe dritare nga druri dhe materiale sintetike, shenjave të komunikacionit jo 

nga metali, jo iluminishente dhe jo mekanike për rrugë, mobiljeve, të bëra nga çfarëdo 

materiali, dyshekëve, jastëkëve, dyshekëve dhe jastëkve me ajër, jo për qëllime mjeksore, 

thasëve për fjetje për kampim, shtretërve ga uji, jo për qëllime mjeksore, pasqyrave, 

koshereve, hoje artificiale dhe seksione nga druri për hoje, karige luhatëse pë bebe, 

gardheve për bebe, djepave, dubakëve, karocave lëvizëse, kornizave për piktura dhe 

pikturim, pllakave identifikuese, plakave për emra, shenjave identifikuese nga druri ose 

material sintetike, kontejner paketimi nga druri ose plastika, vozë që përdoret për transport 

ose rruajtje, fuçive, enëve (bovave) për rruajtje, rezvervuarëve, kutive, kontejnerëve për 

rruajtje, kontejnerëve për transport, arkave, paletave për ngarkesa dhe mbyllësve për 

mallrat e lartëpërmendura, nga druri ose plastika, mallra të vogla hardueri nga druri ose 

material sintetike, shtesave për mobilje, nga druri ose matertialeve sintetike, ornamenteve 

ose mallrave dekorues nga druri, tapa, kallami, thupra, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kocka 

e balenës, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, 

posaqërisht figurave, ornamenteve për festa për mure dhe skulptura, të gjitha nga druri,, 

tapa, kallami, thupra, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kocka e balenës, guaca, qilibari, sedefi, 

shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, shportave, shportave të përfunduara, 

kultivuese, kutive për fole dhe shtretërve për kafshë shtëpiake, shkallë të bartshme dhe 

shkallë bordi (me pjesë qëndruese) nga druri ose material sintetike, perdeve nga bambusi, 

erësues ruli të brendshëm (për interiere), erësues të brenshëm rëshqitës, perde shtrati për 

dekorim, grepa perdesh, unaza perdesh, kapse (kordele) perdesh, shufra perdesh, pengesa 

rrotash jo metalike, instrumente dhe aplikime jo elektrike që oprojne me dorë, brushave, të 

ndryshme nga ato për ngjyrosje, çipse çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, fillit nga 
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çeliku për pastrim, veshjeve nga tekstili për pastrim, dorezave për larje enësh, makinave jo 

elektrike për lustrim për qëllime shtëpiake, fshisave për qilima, leckave, paisje jo elektrike 

shtepije ose kuzhine (ndyshe nga pirunët, lugët, thikat), takëmeve (enë), tenxhereve dhe 

tiganëve, çelsave për shishe, vazove për lule, pipave për pierje, enëve jo elektrike për 

gatim, drasave për hekurosje dhe mbulesat e përshtatshme për ato, rafteve për tharje, 

varseve për tahrjen e veshjeve, mallrave decorative dhe ornamenteve nga qelqi, porcelain, 

argjila, posaqërsiht, statuetave, figurave dhe vazove, të gjitha të bëra nga qelqi, porcelain, 

argjila ose balta, koka për zorë spërkatëse, koka për kanaqe ujitëse, paisje ujitëse, kanaqe 

për ujitjen e kopshteve, qelqit të pa përpunuar ose gjysëm të përpunuar, pos qelqit për 

ndërtimtari, mozaikëve nga qelqi dhe qelqit të plurosur për dekorim, pos qelqit për 

ndërtimtari, lesh xhami i ndryshëm nga ai për izolim ose për përdorim tekstili, litarëve, 

shakallëve litare, shtretërve (rrjetave) të varur, rrjetave për peshkim, tendave, strehave për 

tenda, pëlhurave të gomuara, velave, mublesave për vetura, jo të përshtatshme, çanta nga 

tekstili, për paketim, lojëra dhe lodra, lodra për fusha të jashtme, parqe dhe parqe lojrash, 

artikujv për duahnpirës përfshi ato tëbëra nga metalet e çmuara, llulave, pipave të gojës për 

cigare dhe puro, shpuzoreve, kutive të duhanit, aparateve të xhepit për mbështjellje të 

cigareve, letrës për cigare, çibukëve për cigare, gurëve për çakmak, shkrepse për 

duhanpirës, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, shitoreve me shumicë (outlet), 

ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogjeve me porosi.  
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(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, petrokimike, produkte 

nafte dhe derivatet e tyre; Hidrokarburet dhe derivatet e tyre që rezultojnë nga rafinimi dhe 

transformimi i naftës dhe gazit; Detergjentë për përdorim industrial; Aditivët kimikë për 

lubrifikantë; Aditivët kimikë për karburante dhe benzinë; tretës; Ftohës për motorët e 

automjeteve; antifriz; Anti-ngrirje; Kimikatet e dekarbonizimit të motorëve; Përgatitjet 

anti-vlim për ftohësit e motorit; Lëngjet për fuqizimin e drejtimit të timonit; Vajrat dhe 

lëngjet e transmetimit; Lëngjet e frenave; Lëngjet për qarqet hidraulike; Përgatitja anti-

shpuese (kimike); Polimere për përdorim në industri; Pastrues karburatori; Alginat (agjentët 

e fryrjes, agjentët për ngjitje); Përgatitjet për kalitje dhe bashkim; Ngjitëse të përdorura në 

industri; Lëngjet ndihmëse për përdorim me lëndë gërryese; Aditivët, kimike, për mjetet e 

shpimit; Aditivët e detergjentit për lëndë djegëse; Shpuesit e dheut; Ruajtësit e gomës; 

Kompozime kimike ndaj aciditetit; Përgatitjet për heqjen e yndyrnave për përdorim në 

proceset e prodhimit; Preparate për lirimin e mykut; Substancat e heqjes se ngjyrave; 
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Preparate për përzierje (shkritore); Sapun [metalik] për qëllime industriale; Bashkim i 

rrjedhjes; Kimikate me lidhje; Përgatitjet antistatike, përveçse për qëllime shtëpiake.  

3  Preparare për zbardhja, pastrimi, larja, lustrimi, pastrimi dhe preparatet gërryese për 

përdorim në lavanderi, për mirëmbajtjen e automjeteve dhe makinave; Vajrat për qëllime 

pastrimi; Shampon te pëlhurës; Preparatet e pastrimit për frenat dhe fshirësit e xhamave; 

Frenuesit e shkallës; Përgatitjet për lyerje; Përgatitje të shkëlqim [shkelqyes]; Detergjentë; 

Preparatet e pastrimit për rimat e timonit; Rinovuesit e plastikës; Përgatitjet e kujdesit për 

trupat e mjeteve; Zhdukësit e insekteve për largimin e lehtë të insekteve që dëmtojnë bojëra 

ose dritare; Përgatitjet për pastrim qelqi; Përgatitjet kundër shiut; Sapun; Parfume.   

4  Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikante; djegëse; Përthithje te pluhurit, kompozimet e 

lagështimit dhe lidhjes; Karburantet (përfshirë frymën motorike); Aditivë jo-kimikë ndaj 

karburantit motorik; Aditivë jo-kimikë për lubrifikantë; Vajra pa tym; Pastrues karburatori 

dhe injektues; Aditivët e motorit; Mbushësa të radiatorëve; Përgatitje jo të rrëshqitshme për 

rripa; Benzina dhe lëndë djegëse të tjera të lëngëta, të ngurta dhe të gazta; Vajguri dhe 

produkte të naftës të distiluara; Derivatet dhe preparatet e naftës me bazë nafte; Parafini dhe 

dyllet; Armë [armë] (Vajra për to -); Dylli i brezit; Dylli industrial; Lëngjet e prerjes; Vajra 

për rripa; Vajrat për lirimin e formës së punës [ndërtimit]; Lubrifikues yndyror; vaj 

lubrifikant; Vajra për këpucë; Vaj lageshtire; Vajra motorikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/16 

(220) 14/01/2019 

(731) Vitamer shpk Rr. Musine Kokollari 

nr.123, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  365 Day 

 

 
     

 

(511) 30  Çaj, të gjitha llojet e çajeve; kafe, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; salcat 

(mëlmesa); erëzat.  

32  Pije jo-alkoolike prej lëngjeve të pemëve dhe perimeve; ekstraktet aromatike dhe 

aromat.  

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

41  Edukim, ofrim trajnimesh në fushën e ushqimit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/17 

(220) 14/01/2019 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

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

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  NOURYON 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 
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kopshtari dhe pylltari;Rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;Plehra 

organikë;Kompozime për fikje zjarri;Përgatitje për temperim dhe saldim;Substanca kimike 

për ruajtje të ushqimeve;Substanca për rrezitje;Ngjitësa të përdorur në industri;Substanca 

kimike të përdorur si shtesa në asfalt dhe bitum;Produkte kimike për përdorim në industrinë 

farmaceutike;Substanca kimike për trajtim të ujit;Agjentë kimik pastrimi për përdorim në 

proҫese industriale;Agjentë aktiv sipërfaqeje për qëllime industriale;Kripë për qëllime 

industriale;Kripë (produkte kimike).  

5  Produkte kimike për përdorim në farmaci; Kripëra për qëllime mjeksore; Kripëra 

magnezi për përdorim farmaceutik; Kripëra minerale për qëllime mjeksore; Kripëra 

natriumi për qëllime mjeksore; Kombinime të kripërave të kalciumit për përdorim 

farmaceutik; Dezinfektantë; Përgatitje për shkatërrim parazitësh; Këpurdhëvrasës, 

herbicide.  

30  Kripë; Erëza; Bimë të thara; Kondimente.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/18 

(220) 14/01/2019 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

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

NL 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; Rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; Plehra 

organikë; Kompozime për fikje zjarri; Përgatitje për temperim dhe saldim; Substanca 

kimike për ruajtje të ushqimeve; Substanca për rrezitje; Ngjitësa të përdorur në industri; 

Substanca kimike të përdorur si shtesa në asfalt dhe bitum; Produkte kimike për përdorim 

në industrinë farmaceutike; Substanca kimike për trajtim të ujit; Agjentë kimik pastrimi për 

përdorim në proҫese industriale; Agjentë aktiv sipërfaqeje për qëllime industriale; Kripë për 

qëllime industriale; Kripë (produkte kimike).  

5  Produkte kimike për përdorim në farmaci; Kripëra për qëllime mjeksore; Kripëra 

magnezi për përdorim farmaceutik; Kripëra minerale për qëllime mjeksore; Kripëra 

natriumi për qëllime mjeksore; Kombinime të kripërave të kalciumit për përdorim 

farmaceutik; Dezinfektantë; Përgatitje për shkatërrim parazitësh; Këpurdhëvrasës, 

herbicide.  

30  Kripë; Erëza; Bimë të thara; Kondimente.   
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(210) KS/M/ 2019/19 

(220) 14/01/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  

Ismet Mustafa fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(591) E bardhë, E Hirit,E Zezë,E gjelbërt. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/20 

(220) 14/01/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa fshati Gurëz Ferizaj , 

KS 

(591) E bardhë, E Hirit,E Zezë,E gjelbërt. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/22 

(220) 14/01/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) E kuqe, e bardhë, e kaltër, e gjelbërt, 

portokalli, vjollce, rozë dhe ari 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Pasta dhëmbësh dhe për larjen e gojë.  

21  Brusha për dhëmbë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/23 

(220) 14/01/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë,e zezë, ari, gjelbert, e verdh, 

e kuqe, e kalter, e hirit. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim I përpunuar me bazë mishi, 

perime të thata; supë; supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, të konzervuara të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur si ushqim, arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki, tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet, fruta të konservuara, të ngrira, te thara 

dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.  

30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  
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35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

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 
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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/ 2019/24 

(220) 14/01/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert, e verdh, e 

kuqe, e kalter, e hirit. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim I përpunuar me bazë mishi, 

perime të thata; supë; supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, të konzervuara të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur si ushqim, arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki, tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet, fruta të konservuara, të ngrira, te thara 

dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.  

30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 
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interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të 

shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.  
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(210) KS/M/ 2019/25 

(220) 14/01/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert, e verdh, e 

kuqe, e kalter, e hirit. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim I përpunuar me bazë mishi, 

perime të thata; supë; supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, të konzervuara të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur si ushqim, arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki, tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet, fruta të konservuara, të ngrira, te thara 

dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.  

30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 
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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/ 2019/26 

(220) 14/01/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert, e verdh, e 

kuqe, e kalter, e hirit. 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim I përpunuar me bazë mishi, 

perime të thata; supë; supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, të konzervuara të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur si ushqim, arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki, tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet, fruta të konservuara, të ngrira, te thara 

dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.  

30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

44 

 

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/ 2019/27 

(220) 15/01/2019 

(731) GENESIS SHPK “Fehmi Agani”153, 

Prishtine 10000, KS 

(526) Cremoso CREMOSZA CAFFE 

BARISTA 

(591) Kalter,Zeze, Hirit, Verdhe, Roze, 

Bardhe 

(740)  Frenciss Dibra Marigona Residence 

Montana 40, Prishtine 10000  
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/28 

(220) 15/01/2019 

(731) GENESIS SHPK “Fehmi Agani”153, 

Prishtine 10000, KS 

(526) “Cremoso” Cremoza Caffe Barista  

(740)  Frenciss Dibra Marigona Residence 

Montana 40, Prishtine 10000  
 

(540)  “Cremoso” Cremoza Caffe Barista 

 

 
     

 

(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/ 2019/30 

(220) 16/01/2019 

(731) Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  YVELLIS   

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2019/34 

(220) 17/01/2019 

(731) The Bakers Company AD 

13 Industrialna Str.,Shumen 9700, BG 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  KRAMBALS 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konzervuara, ngrira, të terura, të ziera dhe të pjekura; gjell,  

xhemëra,  komposte; fruta të kristalizuara; copëza ushqimi të bazuara në fruta; çipsa 

patatesh; fletëza patatesh; marmeladë; kremëra buteri; pije freskuese nga qumështi; 

produkte të qumështit; qumësht; salatë frutash; salatë perimesh; çipsa (copëza) frutash; 

copëza ushqimesh të bazuara në fruta; fruta të ngrira; fruta të konzervuara; fruta të 

kristalizuara; farëra të procesuara; xhemëra; farëra të llulediellit të procesuara; rrush i terur; 

tahini (pastë nga farërat e susamit); datës; kikiriki, të përpunuar; arra, të përgatitura; buter 

chokolate me arra; butër kakaoje; butër nga arrat e kokosit; butër të kikirikit.  

30  Oriz, miell dhe pregatitje nga drithërat; bukë, fletëza të holla buke të rreshkur (thekur), 

fletëza të holla buke të thekur me aromatizues; bukë; bukë e thekur; bukë pa maja në fletëza 

të holla; bukë e aromatizuar me djegësime; brusketa; copëza të bukës; copëza të bukës të 

bazuar në miell; pasta; ëmbëlsira; produkte të pjekura; ushqime të prodhura nga drithërat e 

pjekura; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; krip; mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza; 

biskota; biskota me gjalpë; biskota të ëmbla për konsum të njerëzve; biskota të kripura; 

biskota krispi; biskota krispi me aromatizues; pasta, torta, torta dhe biskota (kolaçe); 

biskota të këndëshme; biskota djathi të aromatizuara; biskota të aromatizuara me fruta; 

biskota me përmbajtje të ingredientëve të aromatizuar çokoladës; biskota krispi me arra; 

biskota krispi me fruta të terura; biskota me përmbajtje të frutave; kolace bajamash; 

ëmbëlsira (karamele); vafle; dezert në formë miu (ëmbëlsira); bukë me xhinxher; ushqime 

të pregatitura bazuar ne petë; xhelle frutash (ëmbëlsirë); ushqime snak të bazuara në 

drithëra; ushqime snak të bazuar në oriz; ëmbëlsira; copëza drithërash; copëza të bazuara në 

oriz; pastiçeri; jogurt i ngrirë (akuj ëmbëlsirash); kakao; pije freskuese bazuar në kakao; 

kafe; rollada buke; krakera; krakera të kriposur; krakera të aromatizuar; krakera të 

aromatizuar me perime; krakera të aromatizuar me djegësime; krakera të aromatizuar me 

bimësi (herba); krakera të aromatizuar me djath; krakera të aromatizuar me fruta; krakera të 

aromatizuar me mish; kremë karamele; copëza buke për supë (crouton); majonezë; petë; 

marzipan; miell tërshëre; miell orizi; peksimadhe bazuar në tërshërë, krakera dhe biskota; 

peksimadhe bazuar në oriz; krakera dhe biskota; pije freskuese bazuar ne çaj; pije freskuese 

bazuar në kafe; pije freskuese bazuar ne çokoladë; ushqime me lule; palpeta; petit fours 

(ëmbëlsira); pure e hollë frutash (salcë); torta; pite; pasta; praline; pluhur për akullore; 

pluhur për kejka; puding; musli; slacë pastash; peksimadhe; snaks; ushqime të freskëta; 

paste ushqimesh me lule; fondant (ëmbëlsira); kejka; çipsa (produkte drithërash); ëmbëlsira 

kikirikash; halva; çokoladë; karamele të forta me sheqer të mbështjellura; karamele të forta 

me arra të mbështjellura; karamele të mbushura; miell misri; peksimadhe bazuar në misër; 

krakera dhe biskota; snak ushqime bazuar në misër.      

43  Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim të përkohshëm; kafeteri; snak-

bare; bar kafe; kafene; qeradhënje të aparateve për zierje; qeradhënje të karrikave, 
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tavolinave, takëme tavolinash, qelqurina; shtepi qendrimi (konvikte); qeradhënja e 

akomodimit të përkohshëm; furnizimi me ushqime dhe pije për ngrënje; rezervim të 

akomodimit të përkohshëm; restaurant; kantina; shtëpi turistike; hotele.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/35 

(220) 17/01/2019 

(731) The Bakers Company AD 

13 Industrialna Str., Shumen 9700, BG 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetije; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të terura, të ziera dhe të pjekura; gjelle, xhemëra, komposte; vezë; 

qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrëra për ushqim; fruta të kristalizuara; 

ushqime të bazuara në copëza të frutave; çipsa patatesh; copëza patatesh; patate të 

thermuara; çipsa frutash; pulpa frutash; lëvore frutash; marmeladë; buter nga kremi; pije 

freskuese bazuar në qumështë (të predominuara nga qumështi); pektinë për qellime 

kulinarie; laver i skuqur; fruta të konzervuara në alcohol; sallatë frutash; sallate perimesh; 

fruta të ngrira; produkte ushqimesh të bëra nga peshku; farëra të përpunuara; xhemëra; fara 

të lulediellit të përpunuara; përzierje të cilat përmbajnë yndyrë për rriska të holla buke; 

rrush të terur; substancë yndyrore për të prodhuar yndyrëra ushqimore; tahini (paste nga 

fara të susamit); dates; kikiriki, të përpunuara; arra, të pregatitura; buter çokolade me arra; 

buter nga kakao; buter nga arrat e kokosit; buter nga kikiriki.          

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, 

pluhur për pjekurina; kripë; mustard; uthull, salcë (kondiment); djegësiem; akull (ujë i 

ngrirë); akullore; zëvendësime të kafesë; kondimente; aromatizime, të ndryshëm nga vajrat 

esenciale; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për torta; preparateb aromatike 

për ushqime; biskota; ëmbëlsime; fruta me sheqer (ëmbëlsira); vafle; kake krem 

ëmbëlsirash (krem); gluten i përgatitur si ushqim; gjellë e përgatitur e bazuar në petëza 

brumi; gjell frutash (ëmbëlsirë); ushqime snak bazuar në drithëra; snak ushqime bazuar në 

oriz; ëmbëlsira; copëza drithërash; përzierje pastash; jogurt i ngrirë (ëmbëlsirë e ngrirë); 

rrollada buke; krakera; majonezë; petëza; marzipan; ment për ëmbëlsira; pije freskuese 

bazuar në çaj; pije freskuese bazuar në kafe; pije freskuese bazuar ne çokoladë; ushqime me 

lule; ushqime bazura në tërshërë; palpeta; petit fours (biskota); pure e hollë frutash (salcë); 

torta; ëmbëlsues natyral; praline; pluhur për akullore; pluhur për kejka; zbutës të mishit, për 

nevoja shtëpijake; propolis (qumësht blete) për konsum tek njerëzit; puding; agjentë 

tëhollues për zierje të ushqimit; musli; salca pastash; peskimadhe; pasta nag ushqimte me 

lule; fundant (ëmbëlsira); ëmbëlsirë me kikiriki; halav; çokoladë; brum torte; pasta; pite; 

pite me mish; pica; krem karamele; torta; karamele të forta të mbështjellura me sheqer.   

43  Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim të përkohshëm; kafeteri; snak-



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

48 

 

bare; kafene; qeradhënje të aparateve për zierje; qeradhënje të karrikave, tavolinave, 

takëme tavolinash, qelqurina; shtepi qendrimi (konvikte); qeradhënja e akomodimit të 

përkohshëm; furnizimi me ushqime dhe pije për ngrënje; rezervim të akomodimit të 

përkohshëm; restaurant; kantina; shtëpi turistike; hotele.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/36 

(220) 17/01/2019 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE AMERSFOORT, 

NL 

(591) E kaltër, okër, e bardhë, e gjelbër e 

ndritshme  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqimë për foshnje dhe femijë të vegjelë  

29  Qumësht  dhe produktet e qumështit; produktet e qumështit për gratë shtatzëna dhe 

laktuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/37 

(220) 18/01/2019 

(731) Mulliri i Vjeter Sh.p.k. 

Berxull Rruga Dytesore Tirane - Durres, 

100m prane Ures Limuthit, Godine dy 

kateshe, Tirane, AL 

(591) Ngjyrat që mbrohen: 

Ngjyrë e zezë, e kuqe 

 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamimi; manaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione zyre, 

konkretisht organizim ekspozitash për qëllime tregtare ose reklame te produkteve te kafese 

dhe te ngjashmeve me to; manaxhim i biznesit te barit, kafenese, restorantit dhe hotelit; 

Veshje për vitrinat e dyqaneve; Prezantimi i mallrave nepermjet mjeteve te komunikimit 

për shitje me pakicë dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjshmeve me to; rrjet 

dyqanesh per shitje me pakice dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjashmeve me 

to.  



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

49 

 

43  Vende akomodimi, hotele, pensione; Akomodim; Rezervime akomodimi; Shërbime 

baresh; Kafe, Kafene; Bars; Shërbime kampingjesh; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije-); 

Kopshte ditore dhe çerdhe fëmijësh; Azile pleqsh; Shërbime kampingjesh pushimi; 

Rezervime hoteli; Hotele; Pensione; Motele; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulesave të tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e dhomave të takimeve; Dhënia me 

qira e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me qira e tendave; Dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme; Restorante; Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim; 

Shtëpi turizmi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/38 

(220) 18/01/2019 

(731) Emirates Fire Fighting Equipment 

Factory L.L.C P.O. Box 22436 Sharjah, AE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Alarme akustike (zëri). Zile alarmi, elektrike. Alarme. Alarme (zjarri). Veshje 

azbesti kundër zjarrit. Doreza azbesti për mbrojtje nga aksidentet. Zile (alrami) elektrike. 

Zile (sinjal). Zille (paisje paralajmërimi). Anije (zjarfikëse). Veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Detektorë (tymi). 

Detektorë.Shuarës zjarri. Alarme zjarri. Zjarrfikëse (rahëse). Batani për shuarje zjarri.Anije 

zjarrfikëse. Veshje (për mbrojtje nga zjarri). Motorë për shuarje zjarri. Motorë për shpëtim 

nga zjarri. Dalje për shpëtim nga zjarri. Zorrë zjarrfikësish. Hundashak (koka) për zorët e 

zjarfikësve. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Aparate për matje të shtypjes. Helmeta 

(mbrojtëse). Maska mbrojtëse. Zorë (zjarfikësish). Motorë për makina zjarfikësish. 

Hundashka (koka) për zorë zjarfikësish). Helmeta mbrojtëse. Këpucë për mbrojtje nga 

aksidentet, rezatimi dhe zjarri. Sirena. Detektorë tymi. Alarme zëri. Spërkatës. Ekrane 

(mbrojtëse azbesti) për zjarfikës. Alarme fishkëlluese.   
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(210) KS/M/ 2019/39 

(220) 18/01/2019 

(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade, K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  KANDI MLJACKO 

 

 
     

 

(511) 30  Bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira 

çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga 

çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; 

ëmbëlsira; zhele (bonbone).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/40 

(220) 18/01/2019 

(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade, K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

, HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  KANDI SLATKIĆI 

 

 
     

 

(511) 30  Bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira 

çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga 

çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; 

ëmbëlsira; zhele (bonbone).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/41 

(220) 18/01/2019 

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan 

49001, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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(511) 5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietale dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen 

e paraziteve; fungicide; herbicide.  

10  “Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje, pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparatura, 

pajisje dhe artikuj për kujdesin ndaj foshnjeve; aparate, pajisjet dhe artikuj për aktivitete 

seksuale; pajisje mjekësore për përdorim oftalmik”.   

44  “Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; shërbime për kujdesin higjienik dhe 

bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; shërbime bujqësore, hortikulturë dhe pyjore”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/42 

(220) 18/01/2019 

(731) “Agro Kor” sh.p.k 

Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, KS 

(740)  Shita& Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, 10000, Prishtinë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

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

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

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

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/43 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(526) Piksellat 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishnë 

(540)  Piksellat 
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(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/44 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(526) Pixels Productions 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishnë 
 

(540)  Pixels Productions 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/45 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(526) Pixels  

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  Pixels  

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 
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operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/46 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/47 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Zezë.  

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 
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drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/48 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Zezë.  

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/49 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe dhe e Zezë.  

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 
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operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/50 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe dhe e Zezë.  

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/51 

(220) 21/01/2019 

(731) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. 

Perandori Justinian nr.12,Kati 3, KS 

(591) E Kuqe dhe e Zezë.  

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

56 

 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/52 

(220) 22/01/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,  CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BANEOCIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/53 

(220) 22/01/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MOMMOX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/54 

(220) 22/01/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZARZIO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/55 

(220) 22/01/2019 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive SWIFTWATER, PA 

18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  NUQUADMEN 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksinat”.   
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(210) KS/M/ 2019/56 

(220) 22/01/2019 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive SWIFTWATER, PA 

18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  MENQUADTT 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksinat”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/57 

(220) 22/01/2019 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive SWIFTWATER, PA 

18370, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  MENQUADFI 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksinat”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/58 

(220) 23/01/2019 

(731) MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 

MALTEPE MAHALLESI, ALI RIZA 

GURCAN CADDE, CIRPICI YOLU 

SOKAK, MERİDYEN IS MERKEZI, 

KAT:4, NO:426, ZEYTINBURNU, 

ISTANBUL,  TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije energjetike; pije sportive të pasuruar me proteina. Uji mineral, uji i  paster 

natural, uji i tryezës, uji i gazuar. Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrat e frutave dhe 

perimeve dhe ekstraktet për të përgatitur pije, pije joalkoolike.   
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(210) KS/M/ 2019/59 

(220) 23/01/2019 

(731) Polifarma Benessere S.r.l. 

Via Laurentina, 289 – 00142 Roma , IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  EMOFORM 

 

 
     

 

(511) 3  ”Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapun jo mjekësor; produkte parfumerike, 

vajëra esencial, kozmetikë jo mjekësore, losione jo mjekësore për flokë ; pastë dhëmbësh jo 

mjekësore”.  

5  “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim për 

foshnjet; shtojca ushqimore të adaptuara për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për 

lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; 

fungicide; herbicide”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/60 

(220) 23/01/2019 

(731) Norik Fazliu ʻʻTEA ROOMʻʻ SH.P.K. 

Simon Shiroka, Lok.30C, Nr.3, Prishtinë., 

KS 

(526) DAR MOROCCAN ROOM 

(591) e Bardhe dhe e zezë. 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat 

Sheshi ʻʻIsa Boletiniʻʻ-Mitrovicë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Rajs, makarona dhe petëza; Tapioca dhe 

sago; Mielll dhe preparatet e bëra nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; Cokollate; 

Akullore, sorbets dhe ices tjera ngrënshëm; Sheqeri, mjalti, melasë; Maja, pjekje-pluhur; 

Kripë, erëza, erëza, barëra të ruajtura; Uthull, salcat dhe condiments tjera; Akull, ujë i 

ngrirë.  

32  Beers; Pije jo alkoolike; Ujërat minerale dhe  gazuar; Pije frutash dhe lëngje frutash; 

Shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për të bërë pije 

Pije alkoolike,përveç birrave; Përgatitjee alkoolike për të bërë pije.  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; Përgatitje alkoolike për të bërë pije.  
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(210) KS/M/ 2019/61 

(220) 23/01/2019 

(731) Arsim Rashiti ʻʻSirius Wineʻʻ 

ʻʻTring Smajliʻʻ , nr. 22, Prishtinë, KS 

(591) e bardhë, e zezë, e verdhë 

(740)  Valon Mehmeti Avokat 

Sheshi ʻʻIsa Boletiniʻʻ-Mitrovicë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; Përgatitje alkoolike për të bërë pije.  

39  Transport; paketimi dhe magazinimi i mallrave; Marrëveshje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/63 

(220) 24/01/2019 

(731) OBI International Development and 

Service GmbH Rheinweg 11 CH-8200 

Schaffhausen, CH 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e kuqe, 

ngjyrë hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte pastrimi për skara.   

4  Karburant; qymyr druri (karburant); qymyr, briketa nga qymyr druri (karburant); qymyr 

druri për skara; briketa për ndezje (thupra); briketa nga druri i ahut; ndezës zjarri; ndezës 

zjarri për barbekju (skara) (karburant); inicues oxhaku (karburant); dru zjari; çipse (thupra) 

për shkaktim të tymit; thupra druri për ndezje; ndezës të lëngshëm; alkool i cili përdoret për 

karburant.    

7   Motor për skara (barbekju) elektrike; motor skare (artikuj elektrik dhe me bateri); 

redukues të shtypjes (valvule kontrolluese për shtypjen e gazit).  

8  Takëm, pirunë dhe luge; armë brezi, të ndryshme nga armët e zjarit; vegla për barbekju 

(skara) dhe skara, posaqërisht, mashë, pirun, dorza, shpatull, përzierës dhe thika, të 

përfshira në këtë klasë; takëm skare; mbajtës oxhaqesh; shakull zjarri (vegël dore); shakulll 

dore; lugë salce; prerës pice.  
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9  Termometër barbikue (skare); softuer i shkarkueshëm; softuer elektronik i shkarkueshëm 

për përdorim në paisjet elektronike të bartshme siç janë telefonët celular dhe radio 

telefonët, kompjuterët e bartshëm, kompjuterët e dorës dhe kompjuterët tablet; softuer për 

kompjuter tablet; softuer për telefonë celular; softuer i shkarkueshëm nga rrjeti global 

kompjuterik dhe nëpërmjet paisjes pa tela (wireless).  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim me avull, pjekje, ftohje, tharje ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare;barbikju  (skara ) dhe pjesët pë ato (të përfshira në këtë 

klasë);pijanura të instaluara në fura gazi ose elektrike;skara (aparate gatimi), veçanërisht 

skara me qymyr druri, skara me gaz, skara me rryme elektrike, skara lëkunëse (të 

lëvizshme) dhe skara me gurrë llave;barbikue (skara);pjesë të skarës dhe aksesuarë të 

skarës, posaçërisht, hell për pjekje, kofano mbrojtës, gurrë llave për skarë, tulla zjarduruese 

për skarë, tabak hiri dhe enë;kuti për qymyr druri;shkrepësë me gaz;aksesuarë për siguri 

dhe kontroll  për aparate gazi;shkrepëse për skarë;barbikue (skara);oxhak shtëpije;sobë 

(aprate për nxehje);grila fure;inicues oxhaku;aparate për pirje duhani, jo për qëllime 

mjeksore;oxhak elektrik;mangall;vatër (oxhak);mbulesë skare;karoca skarë (aksesuarë dhe 

pjesë për barbikue dhe skara), mbulesa të adaptuara për mbrojtje të skarave të 

lartëpërmendura nga moti i keq;llampa (drita) për skarë;krik helli;hell për pjekje;mabjtës 

qymyri;kuti për duhanpirës;gurë për barbikue (skara);rrotulues të helit.  

16  Libra, posaçërisht libra gatimi; fletë (letër) gatimi për skarë.    

17  Zorë gome për shtypje gazi, gypa plastik për shtypje gazi.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; artikuj, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, nga 

druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, fildishi, kocka e balenës, guacka, qillibari i verdhë, 

sedefi, shkuma e deti (material) dhe zëvendësuesit, ose nga plastika; tavolina ansore për 

skarë.  

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

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

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (pos qelqit për ndërtimatri); qelquraina, porcelan dhe 

argjilë që nuk janë përfshi në klasat tjera; skara, posaçërisht, aparate për amvisëri dhe 

kuzhinë, dhe kontejnerë dhe brusha, të përfshira në këtë klasë; brusha për pastrim të skarës; 

shporta për tiganisje; enë për skarë; tigan skare, tigan për skarë; shporta për pjekje; shportë 

kapëse (paluese) për mish; enë për gatim të peshkut; shportë kapëse (paluese) për perime; 

shportë kapëse për shporta shpendësh; enë për pjekje shpendësh; shportë kapëse (paluese) 

për peshk; shpatulla pice; thupra helli për gatim, nga metali; skarë (pasije gatimi); 

gërvishtës (vegël) për pastrim të skarës, brusha për barbikue (skara); dërza kuzhine; dorza 

për qëllime amvisërie; skara, punime, tigan të vendosur për barbikue (skara), shtypës për 

hamburgerë, shportë kapëse (paluese) për brinjë të shkurtër; enë nga alumini; skara, dhe 

shporta nxeht mabajtëse, skara me qymyr, skara mekanike, mbështetës skare; shufra me 

çengela (aksesuarë skare në formë të shufrave me shumë çengela për nxehjen e takëmit të 

skarës).   

25  Veshje, çizme për skarë, kapela kuzhinieri, pantallona (kombinzon) kuzhinieri, fanella 

me mëngë të shkurtëra, shalle, këmisha.  

34  Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shkrepse për duhanpirës.  
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(210) KS/M/ 2019/64 

(220) 24/01/2019 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, , 

SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Klikpro 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, 

kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate 

telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri  për përdorim 

me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të 

dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe 

kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; 

paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të 

shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për 

numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që 

operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer 

për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për 

realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera 

mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet 

POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare  për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.        

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të 

udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura;  gazeta;  publikime 

periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e 

financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues; 

skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela 
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indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë 

(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); 

buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; 

furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci Eksport-Importi; 

agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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; 

funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe 

shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe 

organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim  biznesi dhe shërbime 

këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe 

programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të 

besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të 

biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të 

materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi; 

hulumtime 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 të kostos së çmimit; informata 

biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; futje dhe nxjerje e të 

dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative);  shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi).   

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë 

nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; 

shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të 

telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare; 

planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; 

mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; 

implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për  marrëveshje financiare; 

menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime 

operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, 

fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në 

tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta 
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të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe 

ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të 

listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i 

depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe 

shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto 

fonde për logari të tyre, përfshi  kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe 

finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, 

analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;  

garancë dhe sigurim i marëveshje,  përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe 

sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, 

kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje 

të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive 

financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; 

shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci 

akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, 

përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, 

lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të 

letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me 

vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të 

depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e 

fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe 

sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e 

borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; 

monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së 

transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi 

transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga 

transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që 

shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive 

valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë  valutore për të 

huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të 

këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për 

kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i 
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informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive 

kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike 

(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara 

nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve 

telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit.      

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik 

ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile 

bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese 

nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për 

mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e  

transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet 

elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të 

mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime  të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  

programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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,  konsultim dhe dizajnim të softuerit 

kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit; 

shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale 

referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i 

softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit 

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; menxhim teknik i bazës së 

të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore 

të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave 
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elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/65 

(220) 24/01/2019 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, , 

SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NLB Prepaid 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, 

kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate 

telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri  për përdorim 

me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të 

dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe 

kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; 

paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të 

shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për 

numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që 

operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer 

për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për 

realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera 

mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet 

POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare  për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.        

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të 
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udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura;  gazeta;  publikime 

periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e 

financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues; 

skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela 

indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë 

(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); 

buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; 

furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci Eksport-Importi; 

agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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; 

funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe 

shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe 

organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim  biznesi dhe shërbime 

këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe 

programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të 

besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të 

biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të 

materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi; 

hulumtime 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 të kostos së çmimit; informata 

biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; futje dhe nxjerje e të 

dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative);  shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi).   

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë 

nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; 

shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të 

telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare; 

planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; 

mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; 

implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për  marrëveshje financiare; 

menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime 
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operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, 

fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në 

tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta 

të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe 

ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të 

listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i 

depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe 

shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto 

fonde për logari të tyre, përfshi  kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe 

finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, 

analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;  

garancë dhe sigurim i marëveshje,  përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe 

sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, 

kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje 

të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive 

financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; 

shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci 

akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, 

përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, 

lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të 

letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me 

vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të 

depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e 

fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe 

sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e 

borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; 

monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së 

transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi 

transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga 

transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që 

shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive 
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valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë  valutore për të 

huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të 

këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për 

kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i 

informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive 

kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike 

(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara 

nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve 

telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit.      

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik 

ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile 

bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese 

nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për 

mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e  

transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet 

elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të 

mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime  të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  

programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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,  konsultim dhe dizajnim të softuerit 

kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit; 

shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale 

referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i 

softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit 

kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; konsulta kompjuterike; hulumtim shkencor 
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dhe industrial; hulumtim teknik, për të tjerët lidhur me kompjuterët, paisjeve kompjuterike, 

paisjeve periferike të komjuterit dhe pjesëve të telekomunikimit; menxhim teknik i bazës së 

të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore 

të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave 

elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/66 

(220) 24/01/2019 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, , 

SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)  NLB Pay 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, 

kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate 

telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri  për përdorim 

me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të 

dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe 

kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; 

paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të 

shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për 

numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që 

operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer 

për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për 

realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera 
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mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet 

POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare  për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.  

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të 

udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura;  gazeta;  publikime 

periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e 

financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues; 

skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela 

indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë 

(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); 

buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; 

furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci Eksport-Importi; 

agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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; 

funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe 

shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe 

organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim  biznesi dhe shërbime 

këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe 

programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të 

besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të 

biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të 

materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi; 

hulumtime 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 të kostos së çmimit; informata 

biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; futje dhe nxjerje e të 

dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative);  shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi).   

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë 

nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; 

shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të 

telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare; 

planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; 

mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; 

implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim të planit financiar; 
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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 kurseve për  marrëveshje financiare; 

menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime 

operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, 

fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në 

tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta 

të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe 

ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të 

listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i 

depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe 

shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto 

fonde për logari të tyre, përfshi  kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe 

finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, 

analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;  

garancë dhe sigurim i marëveshje,  përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe 

sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, 

kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje 

të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive 

financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; 

shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci 

akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, 

përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, 

lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të 

letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me 

vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të 

depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e 

fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe 

sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e 

borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; 

monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së 
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transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi 

transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga 

transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që 

shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive 

valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë  valutore për të 

huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të 

këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për 

kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i 

informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive 

kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike 

(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara 

nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve 

telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit.      

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik 

ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile 

bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese 

nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për 

mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e  

transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet 

elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të 

mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime  të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  

programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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,  konsultim dhe dizajnim të softuerit 

kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit; 
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shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale 

referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i 

softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit 

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; menxhim teknik i bazës së 

të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore 

të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave 

elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/67 

(220) 24/01/2019 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, , 

SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  Klikin 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe  

mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim, 

konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime 

kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje, 

kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate 

telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio 

vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela 

magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder 

magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme 

operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri  për përdorim 

me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të 

dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe 

kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe; 

paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të 

shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të 

dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për 

numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që 

operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer 
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për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të 

mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për 

realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera 

mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet 

POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare  për telefonë të 

mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.        

16  Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të 

udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura;  gazeta;  publikime 

periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e 

financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues; 

skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela 

indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë 

(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash); 

buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); 

prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; 

furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për 

mësimdhënie (pos aparateve).     

35  Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci Eksport-Importi; 

agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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; 

funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe 

shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe 

organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim  biznesi dhe shërbime 

këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe 

programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të 

besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të 

biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë 

nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të 

materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi; 

hulumtime 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 të kostos së çmimit; informata 

biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; futje dhe nxjerje e të 

dhënave në formë standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operacione dhe 

menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të 

dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative); 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative);  shërbime të 

jashtme (asistencë biznesi).   

36  Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet 

telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime 

bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për 

telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë 

nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; 

shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të 
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telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare; 

planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve; 

mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët; 

implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për  marrëveshje financiare; 

menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime 

operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë  investuese, 

fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në 

tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta 

të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe 

ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të 

listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i 

depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe 

shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto 

fonde për logari të tyre, përfshi  kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe 

finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, 

analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;  

garancë dhe sigurim i marëveshje,  përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe 

sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe  administrim të pagesave (kartela pagesore, 

kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje 

të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive 

financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj; 

shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci 

akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet, 

përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor  (depozitim, blerje, shitje, 

lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi;  listim i tregut të 

letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me 

vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të 

depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e 

fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve 

afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe 
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sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e 

borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash; 

monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së 

transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi 

transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga 

transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që 

shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive 

valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë  valutore për të 

huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të 

këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për 

kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i 

informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive 

kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike 

(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara 

nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve 

telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.    

38  Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi  lidhur me sistemet 

sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për 

komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet 

terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit, 

teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit 

nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve 

dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen 

nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i 

fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike 

fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese; 

transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e 

veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur, 

tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave 

në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim 

i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e 

bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të 

telekomunikimit  

42  Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të 

zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik 

ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile 

bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese 

nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit; 

shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për 

mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e  

transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet 

elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të 

mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime  të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i  
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programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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,  konsultim dhe dizajnim të softuerit 

kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit; 

shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale 

referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i 

softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit 

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; menxhim teknik i bazës së 

të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore 

të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave 

elektronike;  dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/68 

(220) 24/01/2019 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  MyT BY TOYOTA 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik, i regjistruar; programe kompjuterike [softuere të 

shkarkueshëm]; softuer kompjuterik në formë të aplikacionit për telefonë mobilë; softuer 

kompujterik në formë të aplikacionit për kompjuterë mobilë; softuer navigimi për telefonë 

mobilë; softuer navigimi për kompjuterë mobilë; softuer për planifikimin e rrugës për 

telefonë mobilë; softuer për planifikimin e rrugës për kompjuterë mobilë.”  

12  “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”  

38  “Shërbime telekomuniki, të ndryshme nga transmetimi; transmetimin e mesazheve 

përmes Internetit; shërbimet e mesazheve në faqe; transmetimin e sinjaleve të 

emërgjencës.”  

39  “Ofrimin e informatave të rrugës dhe trafikut; shërbimet e vendodhjes së automjeteve të 

natyrës së ofrimit të informatave gjeografike në lidhje me vendndodhjen e aumtojeteve në 

rrugë; ofrimin e informatave në lidhje me udhëtimet.”  
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(210) KS/M/ 2019/70 

(220) 25/01/2019 

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

20000 Prizren,, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  KOMOT 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

gjitha llojesh.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/71 

(220) 25/01/2019 

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

20000 Prizren,, KS 

(591) Ngjyrë kafe  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

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

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

gjitha llojesh.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   
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(210) KS/M/ 2019/72 

(220) 25/01/2019 

(731) PANASONİC ECO SOLUTİONS 

ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ. Abdurrahmangazi 

Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 

Sancaktepe, İstanbul, TR 

(591) E zezë dhe portokalli  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, 

disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë 

me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për 

përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të 

regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi; 

telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen 

në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që 

vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona, 

veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për 

automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe 

aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe element të 

mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/73 

(220) 25/01/2019 

(731) PANASONİC ECO SOLUTİONS 

ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ. Abdurrahmangazi 

Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 

Sancaktepe, İstanbul, TR 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin, 
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transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, 

disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë 

me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për 

përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të 

regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi; 

telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen 

në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që 

vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona, 

veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për 

automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe 

aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe element të 

mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/74 

(220) 25/01/2019 

(731) FAKİR ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ DIŞ TİC. A.Ş. 

HALKALI MERKEZ MAHALLESİ 

BASIN EKSPRES CADDESİ NO :39 

HALKALI Küçükçekmece, İstanbul, , TR 

(591) E kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makineri për qëllime pastrimi; vegla makinerie; motorë dhe motorë me djegie të 

brendshme (me përjashtim të automjeteve tokësore); bashkime dhe elemente transmesioni 

për makina (me përjashtim të automjeteve tokësore); vegla dhe pajisje të ndryshme nga ata 

që operohen me dorë; inkubatorë për vezë; aparatura për të bërë ujë të gazuar; makineri për 

të bërë pije të gazuara; makineri dhe aparatura elektrike për shkëlqim të dyshemeve; 

makineri shpuese; makineri për prerje buke; makineri për hekurosje; pajisje pastrimi me 

avull; hapëse elektrike kanservash; mullinj dhe copëtuesa elektrikë për qëllime shtëpiake; 

filtera (pjesë makinash ose motorësh), kryesisht filtera pluhuri; shtrydhëse elektrike frutash 

për qëllime shtëpiake; makineri kulluese për perime; makina larëse enesh; mullinj për 

miell; makineri larëse me presion të lartë; mullinj elektrikë kafeje; shara me zinxhirë; 

pistoleta elektrike për ngjitje; brumëpërzierësa; makineri përpunuese elektrike për ushqim; 

thika elektrike; makina mprefëse për thika; makineri përzierëse, kryesisht përziersa 

elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri bluarse, kryesisht mullinj elektrikë për qëllime 

shtëpiake; makina qepëse; aparatura elektrike për lustrim parketi; makineri dhe aparatura 

elektrike për lustrim; makineri korëse bari; makineri dhe aparatura elektrike për pastrim; 

robotë; tundësa; aspiratorë; makina thithëse; gërthapë elektrikë; makina zmerilimi; rahësa 

elektrikë vezësh për qëllime shtëpiake; makineri prerëse; makineri elektrike për lustrim 

këpucësh; makineri dhe aparatura elektrike për pastrim me shampo të sexhedave dhe 

dyshemeve të veshura me sexheda; sisteme për pastrim me vakum; fshesa me korrent; qese 

fshesash me korrent; tubo për fshesa me korrent; bashkëngjitje për fshesa me korrent për të 
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shpërndarë parfumë dhe dezinfektantë, përsa përfshihen në këtë klasë; makina qepëse për 

arnim; makineri për thurje; aparatura larëse; makineri larëse; pjesë dhe elementë të 

mallrave të sipërpërmendur, përsa përfshihen në këtë klasë.  

9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, 

disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë 

me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për 

përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të 

regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi; 

telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen 

në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që 

vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona, 

veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për 

automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe 

aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe elementë 

të mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.   

11  Aparatura dhe sisteme për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, 

ventilim, për furnizim me ujë dhe instalime higjenike; tymësthithëse për kuzhina; ndezësa 

(aparate ndezje); aparate elektrike ngrohëse për shishet e bebeve; kabinete ventilimi; 

ngrohësa shtrati; aparatura për nxirrje; makineri për të përgatitur bukën; tostera për bukë; 

drita elektrike për pemët e Krishtlindjeve; aparate për dezinfektim; aparatura për heqjen e 

erës së keqe (jo për përdorim personal); aparatura për dehidratim frutash; pajisje hell të 

rrotullueshëm; makineri dhe aparatura akulli; frigoriferë; freskuesa elektrikë jo për qëllime 

personale; shkrirësa për automjete; filtera (pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); 

pajisje elektrike të thella për skuqje; ngrohësa këmbësh; aparatura ngrirëse; aparatura 

ngrirëse të hapura nga sipër; aparatura ngrirëse me kapak të varur në vend të derës; sauna 

për fyturë; aparatura për ftohje të pijeve; barbekju me skarë; barbekju me hell; tharëse 

flokësh; aparatura për tharje duarsh për banjo; aparate për ajër të ngrohtë; aparate për ujë të 

ngrohtë; batanije dhe shtroje elektrike (jo për qëllime mjeksorë); aparatura ngrohëse 

elektrike; aparate ngrohëse me ventilim; pllaka ngrohëse; ngrohësa dhe radiatorë; furnela; 

pajisje elektrike për të bërë kos; filtera elektrikë kafeje; makineri elektrike kafeje; makineri 

elektrike për kafe me filter; makineri pjekëse të kafes; aparatura dhe instalime për 

kondicionim ajri; aparatura dhe instalime gatimi; boiljerë; soba; aparatura elektrike për 

vlim; pllaka ngrohje; soba kuzhine; kuti akulli; kabinete ekspozimi frigoriferikë; 

lagështuesa; aparatura për heqjen e erës së keqe të ajrit; ringrohësa ajri; instalime për filtrim 

ajri; aparatura për ftohje ajri; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; vaska me ujë të 

ngrohtë të qarkullueshëm; sterilizuesa ajri; aparatura për tharje ajri; aparatura dhe furra me 

mikrovalë; furra; furra pjekje; enë elektrike gatimi me presion; llamba fleshi; elementë 

elektrik ngrohje me zhytje; makineri elektrike ҫaji; ngrohësa pjate, pajisje dhe instalime 

ftohëse dhe ngrirëse; tostera; filtera për ujë të pijshëm; llamba me rreze ultravjollcë (jo për 

qëllime mjeksore); ventilatorë; pajisje elektrike për vafer; shishe uji të ngrohtë; tabaka 

ngrohëse; ngrohësa uji; tharësa elektrikë për lavanderi; aparatura dhe instalime për zbutje 

uji; aparatura për filtrim uji; aparatura për shtjella uji; pjesë dhe elementë për mallrat e 
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sipërpërmendur, përsa përfshihen në këtë klasë; makineri dhe aparatura për akullore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/75 

(220) 25/01/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterie për cigare elektronike; bazat karikues dhe stacione karikues për pajisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; bazë karikuese dhe stacione karikues për 

cigare elektronike; fornizuesit portativ te energjis për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit;  fornizuesit portativ të energjis për cigare elektronike.   

34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë cigare 

puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve; këllef mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kuti 

për mbajtjen e cigareve elektrike, pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; mbajtëse levizëse makine dhe mbajtëse makine për cigare elektronike, 

pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit; kontejnerët për 

asgjësimin e shkopinjve të përdorur të duhanit të ndezur; pastruesit; preparatet pastruese, 

veglat e pastrimi dhe brushat e pastrimi për cigare elektronike, pajisjet për ngrohje të 

duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit.  
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(210) KS/M/ 2019/76 

(220) 25/01/2019 

(731) ENDEKS KIMYA SAN. VE TIC. 

A.S. Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa Cad.  

No:17 Beylikdüzü İstanbul, TR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DAC 

 

 
     

 

(511) 3  Agjentët zbardhues dhe pastrues; detergjentë, zbardhues, zbutës i rrobave, largues i 

njollave prej rrobave, agjentë për larjen e enëve; Produkte të kujdesit dentar; pasta për 

dhëmbë , agjentët dentar për lustrim dhe zbardhim, jo- gargarë (shperlaresit) mjekësore. 

Produkte abrasive; lecka abrasive, fletë  gërryese, gurë  gërryes, pasta abrazive. Lustrues 

dhe produkte për kujdesin e lëkurës, vinyl, metalit dhe drunjëve; dylli, kremra për kujdesje, 

dyllit për lustrim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/77 

(220) 25/01/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Çanta dhe artikuj për paketim, mbështjelles dhe ruajtes prej letre, kartoni ose 

plastike; paketime Fiberboard; materiale paketimi të bëra nga niseshte; materiale 

mbeshtjellese prej letre; materiale paketimi të bëra prej kartoni; materiale paketimi; leter 

mbeshtjellese; materiale plastike për paketim; materialet e paketimit të bëra nga letra e 

riciklueshme; enë paketimi prej celulozës së rigjeneruar; material paketimi[mbrojtese, 

mbushese] prej letre ose kartoni; enë paketimi industriale prej letrës; çanta [zarfe, qese] prej 

letre ose plastike, për paketim; çanta dhe artikuj  paketimi, mbështjellese dhe ruajtese prej 

letrës, kartonit ose plastikës; Çanta [zarfe, qese] prej letrës ose plastikës, për paketim; Zarf i 

shisheve prej letre ose kartoni; Film plastik për mbështjellje; Çanta (mbeturinave) prej 

letrës ose të plastikës; Çanta të bëra prej plastike për paketim; letër dekorative 

mbështjellese; foli prej plastike për paketim; Paketim për pdhurata; Mbështjellësit e 

paketimeve prej plastike; Zarfa prej plastike; Çanta(qese) plastike për hudhjen e 

mbeturinave shtëpiake; Çanta të mbeturinave prej plastikës [për përdorim shtëpiak].  

35  Organizimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; 
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sherbimet e porosive me pakice nepermjet mail(postes elektronike) për kozmetik; shërbimet 

e porosive online; ofrimin e shërbimeve on-line të ankandeve; shërbime online të 

reklamimimeve të reklamave në lidhje  me reklamuesit në web faqe; procesimi 

administrative i porosive; negocimi dhe realizimi e transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sherbime telemarketingu; shërbime krahasuese të çmimeve; konsumator (informacione 

tregtar dhe këshilla për -) [ dyqane kshilluese per konsumatoret]; informacione komerciale 

dhe këshilla për konsumatorët [dyqane kshilluese per konsumatoret]; shërbimet e importit 

dhe eksportit; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; ofrim tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

organizimi i manifistimeve për qëllime reklamimi; ofrimi i hapësirës reklamuese, kohë dhe 

media; shpërndarjen e reklamave, marketing dhe materialit promovues; organizimi dhe 

realizimi i shfaqjeve dhe ekspozitave tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; 

besnikëri, stimulim dhe programet e shërbimeve per bonuse; reklamim, marketing dhe 

shërbimet promovuese; Reklamim, marketing dhe shërbimet promovuese; analiza të 

biznesit, kërkime dhe shërbime informacioni; Reklamim, marketing dhe konsulencë 

promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; besnikëri, stimulim dhe programet e 

shërbimeve per bonuse; shërbimet e marrëdhënieve me Publikun; shërbime me pakicë dhe 

shumicë në lidhje me mallrat e dyqaneve të ilaqeve, sidomos tualetit dhe preparateve 

sanitare, mjekësore, produktet e letrës dhe shkrimi, ushqime  dhe pije.  

42  Testimi, vërtetimi dhe kontrolli i kualitetit; shërbimet e vlerësimit mjedisor; kontrolli i 

kualitetit; vlerësimi i kualitetit; testimin e kontrollit të kualitetit të produktit; testimin e 

kontrollit të kualitetit; testimit mjedisor; testimi, vertetimin dhe kontrollin e kualitetit; 

monitorimi  i procesit për sigurimin e kualitetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/78 

(220) 25/01/2019 

(731) Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   DROVELIS  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/81 

(220) 28/01/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E kaltert, E kuqe, E bardhe 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/82 

(220) 28/01/2019 

(731) Murat Isik Jaba Shpk Rruga:Turgut 

Ozal (ish Perlonka) Prizren-Kosova, KS 

(591) E zezë dhe e portokallt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

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

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

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

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera 
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(210) KS/M/ 2019/83 

(220) 28/01/2019 

(731) Murat Isik Jaba Shpk Rruga:Turgut 

Ozal (ish Perlonka) Prizren-Kosova, KS 

(526) BioX 

(591) E kuqe dhe e verdh 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

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

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

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

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

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

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

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

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

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

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/84 

(220) 28/01/2019 

(300) AL/T/2018/713  20/08/2018  AL 

(731) R.M. sh.p.k. Autostrada Durrës-

Tiranë, Km 4, Durrës, AL 

(591) E gjelbërt, ngjyrë jeshile, blu, e 

verdhe. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  gaz; lende djegese te lengeta; gaz per ndricim; butan gaz per perdorim si lende 
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djegese; butan gaz per perdorimin si lende djegese shtepiake; gaz propan.  

6   kontenjeret e metalit per lende djegese te lengshme; kontejneret e metaleve per gaz te 

lengshem; cilindrat metalike, depozita e bombla [kontenjere metalike] per ajer te gazuar te 

ngjeshur dhe gaz te lengshem; kontenjeret per gazra te kombinuara dhe lengje.  

39  sherbime te shperndarjes gazit ne bombola, sherbime te mbushjes me gaz, transport i 

ngarkesave me gaz te ngurte e te lengshem.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/85 

(220) 28/01/2019 

(300) AL/T/2018/846  24/08/2018  AL 

(731) R.M. sh.p.k. Autostrada Durrës-

Tiranë, Km 4, Durrës, AL 

(591) E gjelbër, e kuqe, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  gaz; lende djegese te lengeta; gaz per ndricim; butan gaz per perdorim si lende 

djegese; butan gaz per perdorimin si lende djegese shtepiake; gaz propan.  

6  kontenjeret e metalit per lende djegese te lengshme; kontejneret e metaleve per gaz te 

lengshem; cilindrat metalike, depozita e bombla [kontenjere metalike] per ajer te gazuar te 

ngjeshur dhe gaz te lengshem; kontenjeret per gazra te kombinuara dhe lengje.  

39  sherbime te shperndarjes gazit ne bombola, sherbime te mbushjes me gaz, transport i 

ngarkesave me gaz te ngurte e te lengshem.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/86 

(220) 28/01/2019 

(731) FINANSCONSULT EOOD 

4000 Plovdiv, BG, 16 Altzeco str. , BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  LIV 

 

 
     

 

(511) 34  letër thithëse për çibuk; kavanoza për duhan; thika xhepi për zvoglim cigaresh; 

cigare elektronike; esenca të ndryshme nga vajrat esencialë për cigare elektronike; esenca të 

ndryshme nga vajrat esencialë për duhan; çakmakë për duhan; pulverizuesa (pajisje) për 

duhanpirës; qese duhani; kuti shkrepëse; shkrepse; kremra; kuti purosh; kuti purosh me 

lagështuesa; vegël kruarëse për pastrim çibukësh; çibukë për duhan; pipëza për cigare; thika 
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për puro; tavlla duhani; toboganë për duhan; mbajtëse shkrepsesh; mbajtëse çibukësh; 

sigarilo; puro; ҫakmak me gaz për ҫakmakë; kuti cigaresh; tretësirë e lëngshme për 

përdorim në cigaret elektronike; barëra për tymosje; duhan; duhan për përtypje; filtera 

cigareje; filtera cigareje; filter prej qelibari të berdhë për cigare dhe cigare; letër cigareje; 

letër cigareje për libra; cigare; puro cigareje; cigare; cigare me zëvendësues duhani, jo për 

qëllime mjeksore; materiale mbushës për cigare elektronike; mbajtësa cigaresh elektronike; 

pulverizuesa për cigare pa tym; kuti për cigare elektronike; këllëfë për cigare elektronike; 

ҫakmakë elektronikë për cigare; mbajtëse cigaresh jo-mjeksore; cigare që përmbajnë 

zëvendësues duhani; kuti që rimbushen me cigare; kuti për ҫakmakë cigaresh; letër 

ngjeshëse cigaresh; furҫa për pastrim cigaresh elektronike; takëme duhanpirje për cigare 

elektronike; kuti cigareje prej metali të ҫmuar; ҫakmakë cigaresh prej metali të ҫmuar; 

cigare (për në xhep); kuti cigareje jo prej metali të ҫmuar; bombola me gaz për ҫakmakë 

cigaresh; katran duhani për përdorim në cigare elektronike; ҫakmakë cigaresh, jo prej 

metali të ҫmuar; tretësira të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; bombola me gaz 

të lëngshëm për ҫakmakë cigaresh; cigare jo-narkotike ndryshe nga ato për qëllime 

mjeksore; inhalatorë për përdorim si një alternativë për cigaret e duhanit; kuti për ҫakmakë 

cigaresh, prej metali të ҫmuar; esenca, të tjera nga vajrat esencialë, për cigare elektronike; 

tretësira nikotine të lëngshme për përdorim në cigaret elektronike; puro për përdorim si një 

zëvendësim për cigare që përmbajnë duhan; kuti për ҫakmakë cigaresh, jo prej metali të 

ҫmuar; cigare me zëvendësues për duhan, jo për qëllime mjeksore; lëng cigare elektrike me 

lëng që përmban përforcuesa aromash të përdorur për të mbushur rezervuarët për cigaret 

elektrike; lëng cigare elektrike me lëng, që përbëhet prej glicerin, cigare elektronike me 

lëng (lëng "elektronik") që përbëhet prej propilen glikol; duhan me shumicë, tym cigareje 

dhe çibuk tymosje; puro, puro, sigarilos dhe artikuj të tjerë të gatshëm për tymosje; kaseta, 

shitur në formë lëngu, për cigare elektronike; përforcues i lëngshëm kimik aromash 

përdorur për të rimbushur mbushësat e cigareve elektronike; vaporizuesa cigaresh personale 

dhe elektronike dhe esenca dhe tretësira për to; vaporizuesa me tel për cigare elektronike 

dhe pajisje elektronike duhanpirje; produkte duhani për qëllime të ndezjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ndezjes së cigareve ose duhanit për të lëshuar 

aerosol që përmban nikotina për inhalim; fikëse zjarri për cigare dhe puro të ndezura, si dhe 

shkopinj të ndezur prej duhani.  
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(511) 7  Makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të 
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brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore); komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore); kompresorë për makineri; gjeneratorë 

elektriciteti; pompa për makineri për përdorim në bujqësi, në kompresim, në ndërtim, në 

shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në 

rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, në det, në mbajtjen e materialeve, në heqjen e 

materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e vajit dhe të gazit, në eksplorim 

dhe prodhim, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportues, në gjenerimin e 

energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të 

caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, 

për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e bimësisë, në transport, në drejtim dhe në 

mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e 

mësipërme; makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të 

brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore), komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore), domethënë, kamionë me nyje lëvizëse, 

makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri 

ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese për terrene të ndryshme, buldozerë, 

ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues 

elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe i grumbullojnë, makineri pyjore, 

makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, makineri për largimin e qymyrit në 

veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për miniera, makineri ngarkuese të pajisura 

me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa motorik, makineri për shtrimin e 

tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, traktorë për përgatitjen e 

terrenit, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, sisteme transporti për 

sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me zinxhirë, makineri për gërmim 

të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme me krahë të gjatë, sisteme 

minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, ngarkuesa trungjesh, 

ngarkuesa buldoekskavatorësh, motorë me djegie të brendshme për përdorim në det, motorë 

me djegie të brendshme industrial, motorë me djegie të brendshme me naftë për makineri, 

motorë me djegie të brendshme hidraulik dhe motorë; gjeneratorë dhe set gjeneratorësh 

elektrik, industrial, me naftë, me gaz dhe me gaz natyror; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese 

dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë shtesa makinerish, 

domethënë, trapanë shpues toke (makineri), pjesë buldoekskavatorësh, makinerish për 

marrjen e dëngjeve të kashtës me kapje,  makinerish për marrjen e dëngjeve të kashtës me 

shpim, tehe, fshesa, makinerish për prerjen e barit, kova, makinerish zdruguese, makinerish 

për largimin e degëve të pemëve, koka kapëse dhe prerëse, kositëse, pirunë, kanxha, çekiçë, 

koka korrëse, krahë mbajtëse për materiale, humusifikuesa, procesorë me shumë veprime, 

thërrmuesa, krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionues 

silazhi, pastruesa bore me fryrje, pluguesa bore, makineri për shtyrjen e borës, makineri për 

largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, makineri hapëse transhesh, 

krahë ngarkues, sisteme për transportimin e ujit, vinxha, transportuesa mjetesh të integruar, 

dara prerëse, dhe pirunë me paleta të gjitha për sa më lart për lëvizjen e dheut, për ajrimin e 

tokës dhe për mbajtjen e materialeve; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të 

ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë makinerie për tu përdorur në ngjeshje, 

në kompresimin e gazit, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në 
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lëvizjen e dheut, në pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e pemëve dhe fshirjen e tyre, 

kompresimin, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, lëvizjen e dheut, 

rregullimin e territorit, përkujdesjen e lëndinave, ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, mbajtjen e materialeve, në miniera, humusifikim, shtrimin e rrugëve, 

shtrimin e tubacioneve transportuese, vënien në lëvizje të veprimeve shpuese për naftë dhe 

gaz, prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga gjeneratorët, 

pompimin e  naftës, makineri për hapje tunelesh, manaxhimin e mbetjeve, manaxhimin e 

ajrit, hapësirës, dhe bimësisë; unaza vulosëse prej metali për tu përdorur në makineritë 

turbo dhe centrifugat; unaza vulosëse prej metali për makineritë që përdoren në bujqësi, në 

ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e 

dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e 

naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, 

në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, 

në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, 

në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kapakë mbyllës prej metali për 

makineri për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, 

në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, 

në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve 

transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në 

përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin 

e bimësisë; një linjë e plotë e pjesëve të motorëve me djegie të brendshme për ngarkuesat e 

buldoekskavatorëve, për ekskavatorët ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend 

nëpërmjet diferencialit, për makineritë ngarkuese për terrene të ndryshme, për 

transportuesat e mjeteve të integruara, për ngarkuesit me rrota, për ekskavatorët me 

zinxhirë, për ekskavatorët me rrota, për lopatat e përparme, për mbajtësit teleskopik të 

materialeve, për mbajtësit me zinxhirë të materialeve, për mbajtësit me rrota të materialeve, 

për traktorët e tipit me zinxhirë, për shtruesit e tubacioneve, për ngarkuesit me zinxhirë, për 

ngjeshësit e përpunimit të mbeturinave, për ngjeshësit e dheut, për buldozerët me rrota, për 

gërruesit me motor, për traktorët industrial, për traktorët gërryes me rrota, për makineritë që 

përdoren në pyll, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me 

zinxhirë, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me rrota, 

makineri me zinxhirë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri me rrota që 

presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri për hapje rruge në pyll, makineri 

korrëse me zinxhirë, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, ngjeshës dheu 

me vibrim, ngjeshës dheu, ngjeshës asfalti me vibrim, ngjeshës pneumatik, makineri 

asfaltimi, makineri asfaltimi me zinxhirë, makineri që përdoren për mbushje gjatë shtrimit, 

makineri zdruguese, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, makineri për ngritjen 

lart të dëngjeve të kashtës, makineri për nivelimin e dheut, ngarkuesa minierash të 

nëndheshëm, makineri për mbajtjen e mbetjeve, trapanë shpues toke (makineri), makineri 

për mbledhjen e dëngjeve, tehe, fshesa, makineri për prerjen e barit, kova, makina kositëse 

për përdorim shtëpiak, pirunë, kanxha, çekiçë, koka korrëse, humusifikuesa, thërrmuesa, 

krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionuesa, pastruesa me 

fryrje, plugje, makineri për largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, 
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makineri hapëse transheje, vinxha, dhe sisteme për transportimin e ujit; motorë dhe motorë 

me djegie të brendshme me përjashtim të mjeteve tokësore; komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; instrumente bujqësore të 

ndryshme nga ato që vihen në punë me dorë, domethënë, makineri për marrjen e dëngjeve 

të kashtës me kapje, makineri për marrjen e dëngjeve të kashtës me shpim, humusifikuesa, 

krehëra bujqësorë, plugje dore, makineri hapëse transheje për tu përdorur në bujqësi, në 

ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e 

dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e 

naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, 

në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, 

në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, 

në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; valvula që janë pjesë e 

makinerive; kandele; filtra ajri dhe gazi si pjesë e makinerive ose e motorëve me djegie të 

brendshme për qëllime mekanike; sete për thithjen dhe nxjerrjen e ajrit për motorët me 

djegie të brendshme; rregullatorë uji si pjesë e makinerive; filtra vaji; bashkuesa për 

makineri; motorino për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; pompa elektrike; 

rripa transmisioni për makina; tehe si pjesë për makineri; pjesë shtesë për automjete, 

domethënë, kova kapëse me kanxha për punimin e tokës dhe për objektet e pafiksuara; 

injektorë karburanti të motorave me djegie të brendshme; ndarësa uji për motorat me djegie 

të brendshme; nxehësa karburanti për motorët me djegie të brendshme; aparate të ajrit të 

kondicionuar; alternuesa për automjetet tokësore; kushineta kundër fërkimit për makineritë; 

tampona kundër fërkimit për makineritë; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe për motorët 

me djegie të brendshme; boshte për makinat; unaza me sfera për kushineta për makineritë, 

domethënë, për kamionët me nyjë lëvizëse, kamionët për rrugë të shtruara dhe të 

pashtruara, makineritë e asfaltimit, buldoekskavatorët e ngarkimit, makineritë zdruguese, 

ngjeshësit, makineritë ngarkuese me zinxhirë, buldozerët, ekskavatorët me krah, trapanët, 

lopatat, ekskavatorët, makineritë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri 

pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera, 

makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa 

motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, 

makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në 

ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e 

territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, 

në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës 

dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e 

tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, 

në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në 

manaxhimin e bimësisë; mbajtëse kushinetash për makineri; kushineta makinerish; linja 

frenimi për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; pjesë të frenave për makineri të 

ndryshme nga ato për automjetet; ferrota për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; 

karburatorë; makineri me ajër të kompresuar; pompa me ajër të kompresuar; biella për 

makineri; motorë dhe motorë me djegie të brendshme; kabllo kontrolluese si pjesë të 
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makinerive, të motorëve me djegie të brendshme, ose të motorëve; gjeneratorë për 

energjinë elektrike; koka cilindri për motorët me djegie të brendshme; cilindra për 

makineri; cilindra për motorët dhe për motorët me djegie të brendshme; punto trapani 

qendrore që janë pjesë e makinerive; koka trapani që janë pjesë e makinerive; trapanë 

elektrik; rripa transmisioni gjeneratori elektrik me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; 

gjeneratorë elektrik, me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; rripa transmisioni për motorët 

dhe për motorët me djegie të brendshme; ventiluese për motorët dhe për motorët me djegie 

të brendshme; aparate për transferimin e karburantit për motorët me djegie të brendshme, 

domethënë pompa karburanti; ingranazhe transmisioni për makineri, të ndryshme nga ato 

për mjetet tokësore; sisteme mbrojtëse si pjesë e makinerive; çekiçë si pjesë e makinerive; 

çekiçë hidraulik; pompa lubrifikimi; lubrifikues që janë pjesë e makinerive; rrota volantësh 

makinerish; pistona për motorë; pulexho që janë pjesë e makinerive; pompa elektrike; 

ingranazhe reduktimi të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; bashkuese boshti për 

makineri; kushineta për boshte transmisioni që janë pjesë e makinerive; kompresorë fryrjeje 

për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; turbokompresorë për motorë dhe për 

motorë me djegie të brendshme; zinxhirë transmisioni dhe boshte, të ndryshme nga ato për 

mjetet tokësore; turbokompresorë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që 

shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë mekanike për motorët me djegie të brendshme 

për mjete tokësore, për makineri bujqësore, dhe për makineritë për punimin e tokës, 

domethënë, motorino, gjeneratorë të rrymës alternative, pistonë, koka cilindri për motora, 

pjesë të sistemeve të ftohjes domethënë, pompa uji për mjetet tokësore, pompa uji për tu 

përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, ftohësa vaji për motorët me 

djegie të brendshme, radiatorë, shkëmbyes të nxehtësisë për motorë dhe për motorë me 

djegie të brendshme dhe ventilatorë për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, 

turbokompresorë, pjesë të sistemeve lubrifikuese domethënë, pompa vaji për mjetet 

tokësore, pompa vaji për tu përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, 

kapakë të motorëve me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike, rondele për motorë 

me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike për automjete, rondele për motorët me 

djegie të brendshme, bashkuese boshti për makineri, ingranazhe për makineri, ingranazhe 

për motorë me djegie të brendshme për makineri, boshte për motorë me djegie të 

brendshme, kompresorë ajri, dhe pulexha; boshte me gunga për motorët me djegie të 

brendshme, shufra me gunga për motorët me djegie të brendshme, kushineta për motorë me 

djegie të brendshme; marmita për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; kapakë 

marmitash për motorët me djegie të brendshme; silenciatorë marmitash për motorët me 

djegie të brendshme; radiatorë dhe kapakë radiatorësh për automjetet; tuba shkarkimi për 

motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë të energjisë elektrike, kompresorë, dhe pompa 

si pjesë të makinerive, të motorëve, dhe të motorëve me djegie të brendshme, dhe pjesët e 

tyre, për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në 

mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, 

në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e 

rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin 

dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e 

tuneleve, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kushineta; pulexha, 

shufra me gunga, boshte me gunga, koka cilindrash, filtra për motorë dhe për motorë me 
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djegie të brendshme, shasi, injektorë karburanti, rondele metalike për motorë me djegie të 

brendshme për automjete, këmisha cilindri, motorë elektrik, pompa elektrike, unaza pistoni, 

biella për motorë me djegie të brendshme, sete rrotulluese, kapakë mekanik, çelësa presioni 

si pjesë makinerish, turbokompresorë për makineri, dhe valvula si pjesë makinerish për 

ngjeshjen e tokës, ngjeshjen e gazit, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, 

lëvizjen e dheut, pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e gjetheve dhe fshirjen e tyre, në 

rregullimin e territorit, në përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në 

lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në 

shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në veprimtaritë shpuese për 

naftën dhe gazin, në prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga 

gjeneratorët, në pompimin e naftës, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e 

bimësisë; çikrikë; motorë për mjete në miniaturë dhe/ose për mjete piste të përcaktuara.  

12  Automjete, traktorë, automjete detare dhe aparate për zhvendosje nëpërmjet tokës, ajrit 

ose ujit për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në 

heqjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen, në eksplorimin dhe në 

prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve 

transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në 

përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe 

në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e 

bimësisë, në transport, në drejtim dhe në mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe 

pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; automjete, aparate për zhvendosje 

nëpërmjet tokës, ajrit ose ujit, domethënë, kamionë, kamionë për ngarkesa të rënda jo për 

rrugë të shtruara, kamionë me nyjë lëvizëse, kamionë për minierat, kamionë me pirun 

ngritës me motor me djegie të brendshme, kamionë me pirun ngritës elektrik, lëvizësa 

elektrik paletash, lëvizësa manual paletash, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, 

makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese 

për terrene të ndryshme, buldozerë, ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të 

pajisura me kavo dhe ngarkues elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe 

njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, 

makineri për largimin e qymyrit në veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për 

miniera, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, 

niveluesa motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave 

asfaltuese, traktorë për përgatitjen e terrenit, traktorë bujqësorë, kombajna, makineri për 

prerjen e kashtës në formë rreshtash që mundëson tharjen e kësaj të fundit, makineri për 

kompresimin e kashtës, kositëse me disk dhe përpunuese, kositëse me draper dhe 

përpunuese, grumbulluese kashte, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje 

zvarrë, ekskavatorë ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, 

sisteme transportimi në sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me 

zinxhirë, makineri për gërmim të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme 

me krahë të gjatë, sisteme minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, 

buldozerë me rrota, ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, 

ngarkuesa trungjesh, ngarkuesa buldoekskavatorësh; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe 

pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë strukturore, riparuese dhe 

zëvendësuese dhe të ripërpunuara për motorët me djegie të brendshme të të gjitha mjeteve 
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të mësipërme; rripa transmisioni për mjetet tokësore dhe pjesët e tyre strukturore, riparuese 

dhe zëvendësuese; lokomotiva; vagona; motorë me djegie të brendshme për automjetet; 

motorë me djegie të brendshme dizel për automjetet tokësore, motorë me djegie të 

brendshme të tipit raketë për vënien në lëvizje të automjeteve tokësore; pjesë automjetesh, 

domethënë, shina për automjetet tokësore që lëvizin mbi shina; qarqe hidraulik dhe 

përshtatësa hidraulik për bashkimin e komponenteve të sistemeve hidraulike tek automjetet; 

bori për automjete; pasqyra të pasme; pasqyra anësore për automjete; sedilje dhe rripa 

sigurimi për automjete; ndarëse sediljeje, jastëkë sediljesh dhe pushuese krahësh për 

sediljet për të gjitha automjetet; mbulesa sediljesh të përshtatura për automjetet; mbulesa 

për mbështetëset e kokës për automjetet; frena për automjetet; linja frenimi për automjetet; 

kompresorë ajri për frenat për automjetet tokësore; pjesë strukturore të automjeteve 

tokësore; aparate hidraulik për tu përdorur në lëvizjen e mjeteve të punës që i bashkohen 

automjeteve dhe jo për motorët me djegie të brendshme ose për motorët, domethënë, 

transmisione hidraulike, marshe hidraulike, pompa hidraulike, dhe amortizatorë; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë 

dhe pajisje për automjetet tokësore, domethënë, motorë me djegie të brendshme, biella për 

automjete të ndryshme nga pjesët e motorëve dhe të motorëve me djegie të brendshme, 

transmisione për automjete tokësore; pjesë riparimi, dhe zëvendësimi për automjetet 

tokësore, domethënë, një linjë e plotë e pjesëve strukturore për kamionët me nyjë lëvizëse, 

kamionët për rrugë të shtruara dhe të pashtruara, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë 

ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë, buldozerë, 

ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues 

elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, 

makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera, 

makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa 

motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, 

makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në 

ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e 

territorit, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e 

materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në 

eksplorimin e naftës dhe të gazit dhe në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e 

rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin 

dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në ndërtimin 

e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; karroca dore; mbulesë ganxhe rimorkimi; 

mbrojtëse balte për rrotat; mbajtëse targash; mbulesa mbrojtëse për timona; mbrojtëse dielli 

për automjete; biçikleta; triçikla; motorrë te vegjël (skutera); skutera me shtytje (mjet 

transporti); pompa ajri (aksesorë automjetesh); bori biçikletash; zile biçikletash; rrota 

mbështetëse për biçikleta.  
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(511) 7  Makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të 

brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore); komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore); kompresorë për makineri; gjeneratorë 

elektriciteti; pompa për makineri për përdorim në bujqësi, në kompresim, në ndërtim, në 

shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në 

rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, në det, në mbajtjen e materialeve, në heqjen e 

materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e vajit dhe të gazit, në eksplorim 

dhe prodhim, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportues, në gjenerimin e 

energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të 

caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, 

për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e bimësisë, në transport, në drejtim dhe në 

mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e 

mësipërme; makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të 

brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore), komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore), domethënë, kamionë me nyje lëvizëse, 

makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri 

ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese për terrene të ndryshme, buldozerë, 

ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues 

elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe i grumbullojnë, makineri pyjore, 

makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, makineri për largimin e qymyrit në 

veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për miniera, makineri ngarkuese të pajisura 

me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa motorik, makineri për shtrimin e 

tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, traktorë për përgatitjen e 

terrenit, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, sisteme transporti për 

sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me zinxhirë, makineri për gërmim 

të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme me krahë të gjatë, sisteme 

minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, ngarkuesa trungjesh, 

ngarkuesa buldoekskavatorësh, motorë me djegie të brendshme për përdorim në det, motorë 

me djegie të brendshme industrial, motorë me djegie të brendshme me naftë për makineri, 

motorë me djegie të brendshme hidraulik dhe motorë; gjeneratorë dhe set gjeneratorësh 
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elektrik, industrial, me naftë, me gaz dhe me gaz natyror; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese 

dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë shtesa makinerish, 

domethënë, trapanë shpues toke (makineri), pjesë buldoekskavatorësh, makinerish për 

marrjen e dëngjeve të kashtës me kapje,  makinerish për marrjen e dëngjeve të kashtës me 

shpim, tehe, fshesa, makinerish për prerjen e barit, kova, makinerish zdruguese, makinerish 

për largimin e degëve të pemëve, koka kapëse dhe prerëse, kositëse, pirunë, kanxha, çekiçë, 

koka korrëse, krahë mbajtëse për materiale, humusifikuesa, procesorë me shumë veprime, 

thërrmuesa, krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionues 

silazhi, pastruesa bore me fryrje, pluguesa bore, makineri për shtyrjen e borës, makineri për 

largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, makineri hapëse transhesh, 

krahë ngarkues, sisteme për transportimin e ujit, vinxha, transportuesa mjetesh të integruar, 

dara prerëse, dhe pirunë me paleta të gjitha për sa më lart për lëvizjen e dheut, për ajrimin e 

tokës dhe për mbajtjen e materialeve; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të 

ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë makinerie për tu përdorur në ngjeshje, 

në kompresimin e gazit, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në 

lëvizjen e dheut, në pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e pemëve dhe fshirjen e tyre, 

kompresimin, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, lëvizjen e dheut, 

rregullimin e territorit, përkujdesjen e lëndinave, ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, mbajtjen e materialeve, në miniera, humusifikim, shtrimin e rrugëve, 

shtrimin e tubacioneve transportuese, vënien në lëvizje të veprimeve shpuese për naftë dhe 

gaz, prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga gjeneratorët, 

pompimin e  naftës, makineri për hapje tunelesh, manaxhimin e mbetjeve, manaxhimin e 

ajrit, hapësirës, dhe bimësisë; unaza vulosëse prej metali për tu përdorur në makineritë 

turbo dhe centrifugat; unaza vulosëse prej metali për makineritë që përdoren në bujqësi, në 

ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e 

dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e 

naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, 

në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, 

në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, 

në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kapakë mbyllës prej metali për 

makineri për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, 

në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, 

në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve 

transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në 

përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin 

e bimësisë; një linjë e plotë e pjesëve të motorëve me djegie të brendshme për ngarkuesat e 

buldoekskavatorëve, për ekskavatorët ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend 

nëpërmjet diferencialit, për makineritë ngarkuese për terrene të ndryshme, për 

transportuesat e mjeteve të integruara, për ngarkuesit me rrota, për ekskavatorët me 

zinxhirë, për ekskavatorët me rrota, për lopatat e përparme, për mbajtësit teleskopik të 

materialeve, për mbajtësit me zinxhirë të materialeve, për mbajtësit me rrota të materialeve, 

për traktorët e tipit me zinxhirë, për shtruesit e tubacioneve, për ngarkuesit me zinxhirë, për 

ngjeshësit e përpunimit të mbeturinave, për ngjeshësit e dheut, për buldozerët me rrota, për 
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gërruesit me motor, për traktorët industrial, për traktorët gërryes me rrota, për makineritë që 

përdoren në pyll, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me 

zinxhirë, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me rrota, 

makineri me zinxhirë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri me rrota që 

presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri për hapje rruge në pyll, makineri 

korrëse me zinxhirë, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, ngjeshës dheu 

me vibrim, ngjeshës dheu, ngjeshës asfalti me vibrim, ngjeshës pneumatik, makineri 

asfaltimi, makineri asfaltimi me zinxhirë, makineri që përdoren për mbushje gjatë shtrimit, 

makineri zdruguese, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, makineri për ngritjen 

lart të dëngjeve të kashtës, makineri për nivelimin e dheut, ngarkuesa minierash të 

nëndheshëm, makineri për mbajtjen e mbetjeve, trapanë shpues toke (makineri), makineri 

për mbledhjen e dëngjeve, tehe, fshesa, makineri për prerjen e barit, kova, makina kositëse 

për përdorim shtëpiak, pirunë, kanxha, çekiçë, koka korrëse, humusifikuesa, thërrmuesa, 

krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionuesa, pastruesa me 

fryrje, plugje, makineri për largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, 

makineri hapëse transheje, vinxha, dhe sisteme për transportimin e ujit; motorë dhe motorë 

me djegie të brendshme me përjashtim të mjeteve tokësore; komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; instrumente bujqësore të 

ndryshme nga ato që vihen në punë me dorë, domethënë, makineri për marrjen e dëngjeve 

të kashtës me kapje, makineri për marrjen e dëngjeve të kashtës me shpim, humusifikuesa, 

krehëra bujqësorë, plugje dore, makineri hapëse transheje për tu përdorur në bujqësi, në 

ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e 

dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të 

mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e 

naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, 

në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, 

në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, 

në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; komponente bashkuese dhe 

transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; valvula që janë pjesë e 

makinerive; kandele; filtra ajri dhe gazi si pjesë e makinerive ose e motorëve me djegie të 

brendshme për qëllime mekanike; sete për thithjen dhe nxjerrjen e ajrit për motorët me 

djegie të brendshme; rregullatorë uji si pjesë e makinerive; filtra vaji; bashkuesa për 

makineri; motorino për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; pompa elektrike; 

rripa transmisioni për makina; tehe si pjesë për makineri; pjesë shtesë për automjete, 

domethënë, kova kapëse me kanxha për punimin e tokës dhe për objektet e pafiksuara; 

injektorë karburanti të motorave me djegie të brendshme; ndarësa uji për motorat me djegie 

të brendshme; nxehësa karburanti për motorët me djegie të brendshme; aparate të ajrit të 

kondicionuar; alternuesa për automjetet tokësore; kushineta kundër fërkimit për makineritë; 

tampona kundër fërkimit për makineritë; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe për motorët 

me djegie të brendshme; boshte për makinat; unaza me sfera për kushineta për makineritë, 

domethënë, për kamionët me nyjë lëvizëse, kamionët për rrugë të shtruara dhe të 

pashtruara, makineritë e asfaltimit, buldoekskavatorët e ngarkimit, makineritë zdruguese, 

ngjeshësit, makineritë ngarkuese me zinxhirë, buldozerët, ekskavatorët me krah, trapanët, 

lopatat, ekskavatorët, makineritë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri 

pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera, 

makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa 
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motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, 

makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në 

ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e 

territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, 

në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës 

dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e 

tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, 

në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në 

manaxhimin e bimësisë; mbajtëse kushinetash për makineri; kushineta makinerish; linja 

frenimi për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; pjesë të frenave për makineri të 

ndryshme nga ato për automjetet; ferrota për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; 

karburatorë; makineri me ajër të kompresuar; pompa me ajër të kompresuar; biella për 

makineri; motorë dhe motorë me djegie të brendshme; kabllo kontrolluese si pjesë të 

makinerive, të motorëve me djegie të brendshme, ose të motorëve; gjeneratorë për 

energjinë elektrike; koka cilindri për motorët me djegie të brendshme; cilindra për 

makineri; cilindra për motorët dhe për motorët me djegie të brendshme; punto trapani 

qendrore që janë pjesë e makinerive; koka trapani që janë pjesë e makinerive; trapanë 

elektrik; rripa transmisioni gjeneratori elektrik me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; 

gjeneratorë elektrik, me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; rripa transmisioni për motorët 

dhe për motorët me djegie të brendshme; ventiluese për motorët dhe për motorët me djegie 

të brendshme; aparate për transferimin e karburantit për motorët me djegie të brendshme, 

domethënë pompa karburanti; ingranazhe transmisioni për makineri, të ndryshme nga ato 

për mjetet tokësore; sisteme mbrojtëse si pjesë e makinerive; çekiçë si pjesë e makinerive; 

çekiçë hidraulik; pompa lubrifikimi; lubrifikues që janë pjesë e makinerive; rrota volantësh 

makinerish; pistona për motorë; pulexho që janë pjesë e makinerive; pompa elektrike; 

ingranazhe reduktimi të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; bashkuese boshti për 

makineri; kushineta për boshte transmisioni që janë pjesë e makinerive; kompresorë fryrjeje 

për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; turbokompresorë për motorë dhe për 

motorë me djegie të brendshme; zinxhirë transmisioni dhe boshte, të ndryshme nga ato për 

mjetet tokësore; turbokompresorë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që 

shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë mekanike për motorët me djegie të brendshme 

për mjete tokësore, për makineri bujqësore, dhe për makineritë për punimin e tokës, 

domethënë, motorino, gjeneratorë të rrymës alternative, pistonë, koka cilindri për motora, 

pjesë të sistemeve të ftohjes domethënë, pompa uji për mjetet tokësore, pompa uji për tu 

përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, ftohësa vaji për motorët me 

djegie të brendshme, radiatorë, shkëmbyes të nxehtësisë për motorë dhe për motorë me 

djegie të brendshme dhe ventilatorë për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, 

turbokompresorë, pjesë të sistemeve lubrifikuese domethënë, pompa vaji për mjetet 

tokësore, pompa vaji për tu përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, 

kapakë të motorëve me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike, rondele për motorë 

me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike për automjete, rondele për motorët me 

djegie të brendshme, bashkuese boshti për makineri, ingranazhe për makineri, ingranazhe 

për motorë me djegie të brendshme për makineri, boshte për motorë me djegie të 

brendshme, kompresorë ajri, dhe pulexha; boshte me gunga për motorët me djegie të 
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brendshme, shufra me gunga për motorët me djegie të brendshme, kushineta për motorë me 

djegie të brendshme; marmita për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; kapakë 

marmitash për motorët me djegie të brendshme; silenciatorë marmitash për motorët me 

djegie të brendshme; radiatorë dhe kapakë radiatorësh për automjetet; tuba shkarkimi për 

motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë të energjisë elektrike, kompresorë, dhe pompa 

si pjesë të makinerive, të motorëve, dhe të motorëve me djegie të brendshme, dhe pjesët e 

tyre, për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në 

mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, 

në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e 

rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin 

dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e 

tuneleve, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kushineta; pulexha, 

shufra me gunga, boshte me gunga, koka cilindrash, filtra për motorë dhe për motorë me 

djegie të brendshme, shasi, injektorë karburanti, rondele metalike për motorë me djegie të 

brendshme për automjete, këmisha cilindri, motorë elektrik, pompa elektrike, unaza pistoni, 

biella për motorë me djegie të brendshme, sete rrotulluese, kapakë mekanik, çelësa presioni 

si pjesë makinerish, turbokompresorë për makineri, dhe valvula si pjesë makinerish për 

ngjeshjen e tokës, ngjeshjen e gazit, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, 

lëvizjen e dheut, pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e gjetheve dhe fshirjen e tyre, në 

rregullimin e territorit, në përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në 

lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në 

shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në veprimtaritë shpuese për 

naftën dhe gazin, në prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga 

gjeneratorët, në pompimin e naftës, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e 

bimësisë; çikrikë; motorë për mjete në miniaturë dhe/ose për mjete piste të përcaktuara.  

12  Automjete, traktorë, automjete detare dhe aparate për zhvendosje nëpërmjet tokës, ajrit 

ose ujit për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, 

në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në 

ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në 

heqjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen, në eksplorimin dhe në 

prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve 

transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në 

përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe 

në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e 

bimësisë, në transport, në drejtim dhe në mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe 

pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; automjete, aparate për zhvendosje 

nëpërmjet tokës, ajrit ose ujit, domethënë, kamionë, kamionë për ngarkesa të rënda jo për 

rrugë të shtruara, kamionë me nyjë lëvizëse, kamionë për minierat, kamionë me pirun 

ngritës me motor me djegie të brendshme, kamionë me pirun ngritës elektrik, lëvizësa 

elektrik paletash, lëvizësa manual paletash, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, 

makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese 

për terrene të ndryshme, buldozerë, ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të 

pajisura me kavo dhe ngarkues elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe 

njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, 
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makineri për largimin e qymyrit në veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për 

miniera, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, 

niveluesa motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave 

asfaltuese, traktorë për përgatitjen e terrenit, traktorë bujqësorë, kombajna, makineri për 

prerjen e kashtës në formë rreshtash që mundëson tharjen e kësaj të fundit, makineri për 

kompresimin e kashtës, kositëse me disk dhe përpunuese, kositëse me draper dhe 

përpunuese, grumbulluese kashte, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje 

zvarrë, ekskavatorë ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, 

sisteme transportimi në sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me 

zinxhirë, makineri për gërmim të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme 

me krahë të gjatë, sisteme minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, 

buldozerë me rrota, ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, 

ngarkuesa trungjesh, ngarkuesa buldoekskavatorësh; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe 

pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë strukturore, riparuese dhe 

zëvendësuese dhe të ripërpunuara për motorët me djegie të brendshme të të gjitha mjeteve 

të mësipërme; rripa transmisioni për mjetet tokësore dhe pjesët e tyre strukturore, riparuese 

dhe zëvendësuese; lokomotiva; vagona; motorë me djegie të brendshme për automjetet; 

motorë me djegie të brendshme dizel për automjetet tokësore, motorë me djegie të 

brendshme të tipit raketë për vënien në lëvizje të automjeteve tokësore; pjesë automjetesh, 

domethënë, shina për automjetet tokësore që lëvizin mbi shina; qarqe hidraulik dhe 

përshtatësa hidraulik për bashkimin e komponenteve të sistemeve hidraulike tek automjetet; 

bori për automjete; pasqyra të pasme; pasqyra anësore për automjete; sedilje dhe rripa 

sigurimi për automjete; ndarëse sediljeje, jastëkë sediljesh dhe pushuese krahësh për 

sediljet për të gjitha automjetet; mbulesa sediljesh të përshtatura për automjetet; mbulesa 

për mbështetëset e kokës për automjetet; frena për automjetet; linja frenimi për automjetet; 

kompresorë ajri për frenat për automjetet tokësore; pjesë strukturore të automjeteve 

tokësore; aparate hidraulik për tu përdorur në lëvizjen e mjeteve të punës që i bashkohen 

automjeteve dhe jo për motorët me djegie të brendshme ose për motorët, domethënë, 

transmisione hidraulike, marshe hidraulike, pompa hidraulike, dhe amortizatorë; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë 

dhe pajisje për automjetet tokësore, domethënë, motorë me djegie të brendshme, biella për 

automjete të ndryshme nga pjesët e motorëve dhe të motorëve me djegie të brendshme, 

transmisione për automjete tokësore; pjesë riparimi, dhe zëvendësimi për automjetet 

tokësore, domethënë, një linjë e plotë e pjesëve strukturore për kamionët me nyjë lëvizëse, 

kamionët për rrugë të shtruara dhe të pashtruara, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë 

ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë, buldozerë, 

ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues 

elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, 

makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera, 

makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa 

motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, 

makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues 

kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota, 

ekskavatorë me rrota për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në 

ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e 

territorit, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e 
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materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në 

eksplorimin e naftës dhe të gazit dhe në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e 

rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin 

dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në ndërtimin 

e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; karroca dore; mbulesë ganxhe rimorkimi; 

mbrojtëse balte për rrotat; mbajtëse targash; mbulesa mbrojtëse për timona; mbrojtëse dielli 

për automjete; biçikleta; triçikla; motorrë te vegjël (skutera); skutera me shtytje (mjet 

transporti); pompa ajri (aksesorë automjetesh); bori biçikletash; zile biçikletash; rrota 

mbështetëse për biçikleta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/90 

(220) 30/01/2019 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  KIZZU 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.    

10  Aparate dhe instrumente medicinale.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/91 

(220) 30/01/2019 

(731) Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  COLOR AKTIV 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhimi për përdorim në lavanderi; substanca pastrimi për përdorim në 

lavanderi; agensa pë shpërlarje për përdorim në lavanderi; agensa për shpërlarje të enëve; 

preparate për heqjen e njollave; preparate për pastrim, llustrim, pastrim dhe gërryerje; 

preparate zbardhuese për qëllime shtëpijake; agensa pastrimi për qëllime shtëpijake; hjekës 

i njollave; sapuna jo-medicinal për perdorim shtëpijak; parfumeri; vajra esenciale  

5  Agensa dezodorues dhe dezinfektimi, pos për njerëz dhe kafshë;freskues të ajrit dhe 

pastrues (dezodorant) të ajrit.  

11  Toptha notues të rezervoarit të ujit të tualetit; distributor të dezinfektantëve për tualet; 

bombole shpërndarëse të dezinfektantit për tualet.  

21  Sfungjerë; brusha (pos brushave të ngjyrave); lecka pastrimi; artikuj për qëllime 

pastrimi; artikuj pastrimi të cilët operojnë me dorë; bombole spërkatëse për agjentët e 

pastrimit sanitar, desinfektant dhe freskues të ajrit  
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(210) KS/M/ 2019/92 

(220) 30/01/2019 

(731) Begish Imeri Fsh. Zajqec, Kamenice, 

KS 

(591) Kalter, E zeze, E Bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/93 

(220) 31/01/2019 

(731) C.F.E.B. SISLEY 3, avenue de 

Friedland 75008 PARIS , FR 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C. Kodra e Diellit, zona e jugut 

e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  HAIR RITUEL BY SISLEY 

 

 
     

 

(511) 3  Shamponë, kondicioner për flokë, maska për flokë, serume për kujdes ndaj 

flokëve, vajra për flokë, sprej për flokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/94 

(220) 31/01/2019 

(731) C.F.E.B. SISLEY 3, avenue de 

Friedland 75008 PARIS, FR 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)  SISLEY 

 

 
     

 

(511) 3  Parfumeri, sapuna, dezodorant personal, vajra esenciale, kozmetikë duke përfshirë 

edhe preparate për kujdesin ndaj lëkurës, preparate për kujdesin ndaj flokëve, make-up, 

kremëra për djellosje (rrezitje ne diell).  
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(210) KS/M/ 2019/95 

(220) 01/02/2019 

(731) Nufarm Australia Limited 

103 Pipe Road Laverton  North Victoria 

3026, AU 

(591) E gjelbër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Fertilizues; kimikate që përdoren në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, pos për 

fungicide, herbicide, insecticide dhe parasticidë; Shtesa kimike të fungicideve dhe 

insecticideve; regullatorë të ritjes së bimëve; elementë për qëllime gjurmësh për përdorim 

në bujqësi dhe kopshtari; preparate enzimesh për qëllime industrial dhe bujqëore; preparate 

kimike për trajtim të farërave; preparate për kondicionim të tokës; substance për ruajtjen 

(konservim) e farërave; gjene farërash për prodhim bujqësor; preparate bakteriale të 

ndryshëm nga ato përdorim mjeksor dhe veterinar; defoliantë; preparate diagnostifikues të 

ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare.  

5  Pesticide, fungicide, herbicide, insekticide, biocide, nematicide dhe parasticide; algicide 

për qëllime bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për 

shkatrimin e mykut; regullatorë të ritjes së insekteve për qëllime bujqësore; ilaç kundër 

insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për sterilizim të tokës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/96 

(220) 01/02/2019 

(731) Henkel Corporation 1 Henkel Way 

Rocky Hill, Connecticut 06067, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  ALTERNA 

 

 
     

 

(511) 3  ,,Preparate jo-mjekësore për kujdes ndaj flokëve; si shampo dhe kondicioner, 

solucione, solucione për ngjyrosjen e flokëve, preparate për stilimin e flokëve, si stilim dhe 

vendosje të losioneve, xhel, shkumë, sprej, hidratues dhe shpërlarës; preparate kozmetike 

për duar dhe trup si krema dhe krema për rrezitje të lëkurës dhe trupit; losione për trup; 

losione për fytyrë".  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

104 

 

(210) KS/M/ 2019/97 

(220) 01/02/2019 

(300)  3328565  01/08/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London, WC2R 2PG, UK 

(591) kaltërt e lehtë, bardhë, kuqe, hiri 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i fabrikuar; duhan për nuhatje (snuff); filter 

duhani për përtypje pa duhan (snus); pështjelle duhanin tuaj; tub duhani; produkte duhani; 

zëvendësues duhani (jo per qëllime mjeksore); puro; puro të holla (cigarillos); shkrepsa; 

çibritë; artikuj për duhanpirës; letër për duhan, tuba për cigare, filtera për cigare; aparat 

xhepi për mbështjelljen e cigareve; makinë e vogël dore për injektimin e duhanit në tubat e 

letrës; cigare elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte duhani për qëllime për të 

ngrohur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/98 

(220) 04/02/2019 

(731) " BIBITA " SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(526) 9+pH; active+ alkaline water 

(591) Ngjyrë e Bardhë, Blu, Purpurtë. 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoolike përveç birrës.  
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(210) KS/M/ 2019/99 

(220) 04/02/2019 

(731) Stussy, Inc. 17426 Daimler Street, 

Irvine, California, 92614 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  STUSSY 

 

 
     

 

(511) 25  "Kostume banjo, rripa, bluza, pallto, fustana; mbathje për këmbë; dorëza; mbathje 

për kokë; si kapele, kapele me kasketë, sheshirë, shall, kasketë, qorape, xhaketa, bluza, 

pantollona; veshje kundër shiut; shalla, fanella, pantollona të shkurtër, funda; qorape; 

shirita kundër djersitjes; pantollona kundër djersitjes, bluza kundër djersitjes, kostume 

kundër djersitjes; kostume për not; fanella; bluza; veshje të brendshme; jelekë; xhaketa 

rezistente ndaj erës; rrip dore ".  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/100 

(220) 04/02/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, RS 

(591) Portokalli, e bardhë, e zezë, e gjelber. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë, veshje, kapela per kokë  

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  
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(210) KS/M/ 2019/103 

(220) 04/02/2019 

(731) Heliks SOLULLARI 

Farke,Rruga Nacinale Tirane 

Elbasan,Qenddra Tregtare TEG, AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Baule,valixhe, Çanta udhetimi,kuti udhetimi,Çanta nate, Çanta shpine; Çanta 

dore;torba; Çanta per mbremje;portofola grash;canta plazhi; Çanta kozmetike;canta brezi; 

canta palestre; canta sportive; Çanta shkolle; Çanta librash; Çanta shpine; Çanta shkolle; 

Çanta pune; Çanta per dokumenta; portofola;kuleta;mbajtese celesash lekure; 

Çadra;bastune  

25  Bluze me menget e shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;jeleke;gezofe 

(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,kemisha,kepce kostume,kostumeballosh me 

maska,kostume banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina,pelice,rripa mesi 

(veshje),shalle,triko,vello (veshje),  

veshje ceremoniale dhe cyrtare, veshje lekure,veshje intime lekure,veshje 

plazhi,xhaaketa,kapele 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/104 

(220) 04/02/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, , RS 

(591) Portokalli, e bardhë, e zez ë, e gjelber, 

e kuqe. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë, veshje, kapela per kokë  

32  Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 
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frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/105 

(220) 05/02/2019 

(731) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. 

Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI , SI 

(591) E zezë, e bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumështi; produktet e qumështit; produktet e qumështit dhe desertët që 

përmbajnë fruta; përzierjet e qumështit dhe produktet e qumështit që përmbajnë fruta, pije 

frutash dhe / ose lëngje frutash; pemët dhe perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; salcat e frutave; Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e 

gjahut; ekstraktet e mishit; vezë; vajra dhe yndyrna ushqimore.  

30  Çaj i ftohtë; çaj i ftohtë me shtojcë të shurupit të frutave te shtuar; pijet me bazë të çajit 

të ftohtë; çaji; pije me bazë çaji; çaj i frutave; çaj i perimeve; pije me bazë çokollate; kafe, 

kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt; mjalta, melasë për ushqim, shurupet; 

tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat) dhe erëzat; akulli për 

freskim; budingët; pijet me bazë soje; çokollata dhe produktet me bazë çokollate; kafe e 

ftohtë; desertët e ftohtë.  

32  Pije energjike; Pijet energjike, që nuk përfshihen në klasat tjera; Pije frutash; Lëng 

frutash; Nektarët; Pije jo alkoolike; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Uji i 

tryezës; Ujë i pijshëm; Uji i gazuar; Uje i burimit; Ujë mineral [pije]; ujë soda i gazuar; 

Limonadat; Pije me aromë të bazuar në ujë mineral dhe fruta ose ekstrakte frutash; Birrat; 

Përzierjet e birrave dhe pijeve jo-alkolike; Pije frutash dhe/ose lëngje frutash me qumësht, 

produkte qumështi ose desertë qumështi; Pije dhe lëngje perimesh; Pije jo-alkoolike të 

perimeve ose pije me perime; Pijet e fermentuara jo alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/106 

(220) 05/02/2019 

(731) STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

(591) E kalter, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 
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mjekësore; Ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebe; Shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materialet për 

fashim; Materiale për  mbushjen edhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; Preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; Fungicide, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/107 

(220) 05/02/2019 

(731) Ms. Isabel CASTELO D’ORTEGA Y 

CORTES Modesto Lafuente, 37 - 39 

28003 Madrid / ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurime; konsultim dhe informim lidhur me sigurimet; sherbime të sigurimeve 

dhe tarifa/komision të sigurimeve: aranzhimi dhe nënshkrimi i sigurimit; vlerësim dhe 

përpunimi i kërkesave të sigurimit; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

pasurive të patundshme.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/108 

(220) 06/02/2019 

(731) Jysk A/S Sødalsparken 18,  

8220 Brabrand, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  WELLPUR 

 

 
     

 

(511) 20  “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Mobilje për kopsht; Mobilje për fëmijë; 

Krevate; Bazat e krevateve; Kreu i krevateve; Krevate uji, jo për qëllime medicinale; 

Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale; 

Jastekë; Mbështetëse; Mbështetësë jastëk; Jastëk për ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo 

për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh dhe pajisje për perde dhe grila të 

brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe perde nga druri; Grepa për perde; 

Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde; Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe 

shportë nga druri, jot ë përfshirë në klasat e tjera; Arka, jo nga metali, dhe kuti për 

magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner paketimi nga plastika; 

Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza për dyer, dollapë dhe 

sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil; Doreza për varjen e 

palltove, jo nga metalu; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte revistash; Dërrasë 

varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh nga druri; Hasër 

druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport; Kockë e 

papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska; Argjilë e 

bardhë; Qelibar i verdhë.”  
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24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë liri për 

kuzhinë dhe tavolinë; Perde nga tekstili ose plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; 

Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavolinash; Mbulesë hasër; Shtresë jorgani për 

krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Mbulesa mobiljesh nga plastika; 

Materiale plastike (zëvendësues për pëlhurë); Peshqirë nga tekstiki; Pëlhurë liri për krevat; 

rroba për krevat dhe batanije; Carcafë nga tekstuili; Mbulesë; Jorgan me pupla [mbulesë 

krevati]; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë 

krevati] me mbushje poshtë të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi  

dhe jastëk; Këllëf jastaku; Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/109 

(220) 06/02/2019 

(731) Jysk A/S Sødalsparken 18,  

8220 Brabrand, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  JUTLANDIA 

 

 
     

 

(511) 20  “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Mobilje për kopsht; Mobilje për fëmijë; 

Krevate; Bazat e krevateve; Kreu i krevateve; Krevate uji, jo për qëllime medicinale; 

Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale; 

Jastekë; Mbështetëse; Mbështetësë jastëk; Jastëk për ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo 

për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh dhe pajisje për perde dhe grila të 

brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe perde nga druri; Grepa për perde; 

Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde; Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe 

shportë nga druri, jot ë përfshirë në klasat e tjera; Arka, jo nga metali, dhe kuti për 

magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner paketimi nga plastika; 

Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza për dyer, dollapë dhe 

sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil; Doreza për varjen e 

palltove, jo nga metalu; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte revistash; Dërrasë 

varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh nga druri; Hasër 

druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport; Kockë e 

papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska; Argjilë e 

bardhë; Qelibar i verdhë.”  

24  “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë liri për 

kuzhinë dhe tavolinë; Perde nga tekstili ose plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; 

Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavolinash; Mbulesë hasër; Shtresë jorgani për 

krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Mbulesa mobiljesh nga plastika; 

Materiale plastike (zëvendësues për pëlhurë); Peshqirë nga tekstiki; Pëlhurë liri për krevat; 

rroba për krevat dhe batanije; Carcafë nga tekstuili; Mbulesë; Jorgan me pupla [mbulesë 

krevati]; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë 

krevati] me mbushje poshtë të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi  

dhe jastëk; Këllëf jastaku; Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).  
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(210) KS/M/ 2019/110 

(220) 06/02/2019 

(731) Jysk A/S Sødalsparken 18,  

8220 Brabrand, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  KRONBORG 

 

 
     

 

(511) 20  “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka 

dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale; Jastekë; Mbështetësë jastëk; Jastëk për 

ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh 

dhe pajisje për perde dhe grila të brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe 

perde nga druri; Grepa për perde; Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde; 

Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe shportë nga druri, jo të përfshirë në klasat e tjera; Arka, 

jo nga metali, dhe kuti për magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner 

paketimi nga plastika; Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza 

për dyer, dollapë dhe sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil; 

Doreza për varjen e palltove, jo nga metali; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte 

revistash; Dërrasë varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh 

nga druri; Hasër druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport; 

Kockë e papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska; 

Argjilë e bardhë; Qelibar i verdhë.”  

24  “Tekstil dhe mallërash tekstili, jo të përfishira në klasat e tjera; mbulesa krevati dhe 

tavolinash; veshje krevati dhe batanije; peshqir për duar; peshir dushi; carcafë; perde dhushi 

nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; Pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë 

kuzhine dhe tavoline; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi  nga tekstili apo plastika; 

Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavoline; Mbulesë dysheku; Shtresë jorgani për 

krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Material plastike (zëvendësues 

për tekstil); Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë liri për krevat; Shtroja dhe batanije për krevat; 

Carcafë nga tekstili; Mbulesa; Jorgan me pupla [mbulesë krevati]; Jorgan me pupla 

[mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me mbushje poshtë 

të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi  dhe jastëk; Këllëf jastaku; 

Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).”  

25  “Veshje, mbathje, mbulesa për kokë; Mantel që vishet pas dushit (bath robes); pantofla 

dushi.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/111 

(220) 06/02/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  APPLE TV 
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(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile, 

telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç); syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të 

vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 

video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të 

argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues; identifikues biometric dhe aparate autenciteti; matës të shpejtësisë; 

matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; 

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

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

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

mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues; ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit; syze, kontrollorë dhe 

kufje; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisje elektronike 

brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, ekraneve, ekraneve 

me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes (docking stations), 

konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit; sisteme të pozicionimit global 

(pajisje GPS); aparate navigimi; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda]; 

pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 

pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, 

syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 
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kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; 

mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, 

kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 

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

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; ekrane 

me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për 

ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura; pjesë dhe 

aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, 

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; 

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

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/112 

(220) 06/02/2019 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 
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turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/113 

(220) 06/02/2019 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

 

(540)   
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Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 
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për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/114 

(220) 06/02/2019 

(731) WUNDER FİLTRE ANONİM 

ŞİRKETİ Ferhatpaşa Mahallesi, 43. Sokak, 

No: 46, Ataşehir – İstanbul, TR 

(591) E kaltër, e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina, mjete makinash dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të drurit, 

matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve, 3D printerë; Makineri konstruksioni dhe 

mekanizma robotik (makina) për përdorim në konstruksion, bulldozherë, fadroma (makina), 

eskavatorë, makina për konstruktim të rrugëve dhe shtrim të rrugëve, makina shpimi, 

makina për shpim të shkëmbijve, makina për fshirje të rrugëve; makina për  ngritjeje, 

ngarkim dhe transmision dhe mekanizma robotik (makina) për qëllime ngritje, ngarkim dhe 

transmission; ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça; makina dhe mekanizma robotik 

(makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makina dhe mekanizma 

robotik (makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen e pijeve, elektromekanike; makina për përpunimin e pijeve; makina dhe motorë, 

të ndryshëm nga automjetet toksore, pjesë dhe paisje për ato, kontrollues hidraulik dhe 

pneumatik për makina dhe motorë, frena të ndryshëm nga ato për automjete, veshje frenash 

për motorë, boshte, ingrenazhe transmetimi për makina, cilindra për motorë, pistonë për 

motorë, turbina, jo për automjete toksore, filtra për makina dhe motorë, vaj, ajr dhe filtra 

karburanti për motorë të automjeteve toksore, shkarkues (marmitë) gazrash për motorë të 

automjeteve toksore, shkarkues (marmitë) gazrash me shumë dalje për motorë të 

automjeteve toksore, cilindra motorësh për automjete toksore, koka cilindrash për  motorë 

të automjeteve toksore, pistonë për motorë të autmjeteve toksore, karburator për automjete 

toksore, konvertues karburanti për motorë të automjeteve toksore, injektues për motorë të 

automjeteve toksore, ekonomizues karburanti për motorë të automjeteve toksore, pompa 
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për motorë të automjeteve toksore, valvula për motorë të automjeteve toksore; starter për 

motorë dhe makina, dinamo për motorë të automjeteve toksore, kandela për motorë të 

automjeteve toksore; kushineta (pjesë të makinave), kushineta cilindrike ose sferike; 

makina për montim dhe heqje të gomave; alternatorë, gjeneratorë të zakonshëm, 

gjeneratorë elektrik, gjeneratorë të zakonshëm që operojnë me energji solare; makina për 

ngjyrosje, pistoleta automatike për spërkatje, elektrike, makina dhe pistoleta goditëse 

hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik  të shiritave ngjitës (makina), psitoleta 

elektrike për makina me gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve (lëngjeve), 

turjela dore elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina spirale, makina 

për kompreim të ajrit, kompresor (makina), instalime për larje të automjeteve, mekanizma 

roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura; aparate saldimi që operojne me gaz ose 

elektrik, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), aparate elektrike për ngitje, 

aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), elektroda për makina saldimi, robot 

industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; makina printimi; makina paketimi, 

mbushje, bashkim dhe byllje, makina etiketash (makina), makina klasifikimi, robot 

industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura, makina elektrike paketimi për 

bashkim dhe mbyllje të plastikës;  makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot 

industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; pompa (makina), pompa karburanti 

vet regulluese;   makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe bluraje 

të ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse  (jo me 

nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave ose parketit, 

pastrues vakumi dhe pjesët për ato; makina automatike për shitje; makina për galvanizim 

dhe elektrombështjellje; mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve; bashkues (të pjesëve për 

motorë); filtra për makina; filtra vaji për motorë dhe makina; filtra karburanti për motorë të 

automjeteve; filtra ajri për motorë të automobilave.     

11  Instalime ndriçimi; drita për vetura dhe hapsirat e brendshme dhe të jashtme; 

instalacione për ngrohje që përdorim karburantë të ngurtë, lëngshëm ose gazi ose rrymë 

elektrike, bojler për ngrohje qëndrore, bojlerë për instalime për ngrohje, radiator (ngrohës), 

këmbyes ngrohtësie, jo si pjesë për makina, stufa, stufa kuzhine, koletktorë solar termal 

(ngrohje); gjenerator avulli, gazi dhe mjegulle, bojler avulli, të ndryshëm nga ata që janë si 

pjesë e makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni, gjenerator nitorogjeni; 

instalime për kondicionim të ajrit dhe venitilim; instalime për ftohje dhe ngrirje; paisje 

lektrike dhe gazi, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, sobë (furnelë), enë 

elektrike gatimi, nxehës të ujit, barbique (skarë), tharës elektrik lavanderie; tharës flokësh 

(fen); aparate dore për tharje; instalime sanitare, rubineta (çezme), instalime dushi, tualete 

(kloset –uji), dhoma dushi dhe banje, tube banje, ulëse tualeti (kapakë), lavamanë, 

lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve sanitare); rondele për çezma; aparate për 

zbutje të ujit; aparate për pastrim të ujit; instalime për pastrimin e ujit nga mbeturinat; 

ngrohës elektrik të shtratit dhe batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; ngrohës elektrik 

të jastëkve; ngrohës elektrik ose jo elektrik të këmbëve; shishe për ujë të nxehtë; çorape, që 

ngrohen me rymë; filtra për akuariume dhe aparate për filtrim të akuariumeve; lloj instalimi 

industrial për gatim, tharje dhe proces të ftohjes; pasterizues dhe sterilizues; filtra për 

kondicionim të ajrit.     
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(210) KS/M/ 2019/116 

(220) 07/02/2019 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LYFT 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i pa përpunuar apo fabrikuar; qese duhani orale pa nikotinë (jo për 

përdorim medicinal); snuf me duhan (mbeturinë e duhanit); snus me duhan (duhan pluhur i 

lagësht); snuf pa duhan; snus pa duhan; pështjelle duhanin tuaj; tub duhani; produkte 

duhani; zëvendësues duhani (jo per qëllime mjeksore); puro; puro të holla (cigarillos); 

shkrepsa; çibritë; artikuj për duhanpirës; letër për duhan, tuba për cigare, filtera për cigare; 

aparat xhepi për mbështjelljen e cigareve; makinë e vogël dore për injektimin e duhanit në 

tubat e letrës; cigare elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte duhani për qëllime 

për të ngrohur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/117 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VIVA COUTURE 

 

 
     

 

(511) 14  Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; rripa ore  

18  Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e 

udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime 

(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta, kuleta; çanta te çelsave, rrip 

dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për 

bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për 

fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa, 

vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës 

për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë 

për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për 

ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 
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e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/118 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; rripa ore.   

18  Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e 

udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime 

(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta,  kuleta; çanta te çelsave, rrip 

dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për 

bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për 

fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa, 

vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës 

për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë 

për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për 

ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 

e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 
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për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/119 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SMOG 

 

 
     

 

(511) 14  Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; rripa ore.   

18  Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e 

udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime 

(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta,  kuleta; çanta te çelsave, rrip 

dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për 

bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.  

25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për 

fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa, 

vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës 

për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë 

për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për 

ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 

e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/120 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  FB SISTER 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës 

për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; 

rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të 

modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; 

këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë 

për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 

e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/121 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FSBN 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës 

për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; 

rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të 

modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; 

këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë 

për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 

e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

121 

 

për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/122 

(220) 07/02/2019 

(731) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH 

& Co. KG Russeer Weg 101-103 

24109 Kiel, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BLACK SQUAD 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës 

për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; 

rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të 

modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; 

këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë 

për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për 

futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe 

gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton; 

veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej, 

futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për 

çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet 

e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje 

te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim, 

kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin 

alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë 

dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/123 

(220) 07/02/2019 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi HALIL DOOEL Ul. Prohor Pcinski 

BR 16 1000 Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e verdhë dhe e zezë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele.  
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(210) KS/M/ 2019/124 

(220) 07/02/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; Kozmetikë; Vajra eterike; Losione për flokë; Kreme për kozmetikë; 

Preparate për grimim; Pluhur talku, për përdorim në tualet; Bojë për qerpikë; Buzëkuqë; 

Llaqe për thonjë; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë për ngjyrosjen e syve; 

Kozmetikë për vetulla; Laps për vetulla; Komplete kozmetike; Lapsa kozmetik; Thonjë të 

rrejshëm; Qerpikë të rrejshëm; Preparate për përkujdesin e thonjve; Lapsa për grim; Maska 

bukurie; Mjete për mënjanimin e llakut prej thonjve; Xhel për thonj; Balsamë për thonj; 

Shkëlqyes për buzë; Ngjyra të flokëve; Glazurë e flokëve; Shtresë ngjitëse; Lapsa Kohl; 

Hije për kapakun e syve; Vizues i syve; Lapsa vizues për sy; Llak për thonj; Krem për 

thonj; Dërrasë zmerile; Forcues të thonjve; Kozmetikë në formën e qumshteve, kremrave 

dhe emulsioneve; Artikuj për tualet; Ngjitëse artistike për thonjë; Preparate për pastrim dhe 

aromatizim; Preparate për pastrimin e trupit dhe përkujdesje për bukurinë; Parfumeri dhe 

aromatizim; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Preparate për dush; Deodorantë dhe 

antiperspirantë; Preparate për heqjen e flokëve dhe për rruajtje; Preparate dhe trajtime të 

flokëve; Preparate për përkujdesin e lëkurës, syve dhe të thonjve; Sapunë dhe xhele; 

Preparate Aloe vera për përdorim në kozmetikë; Balsame, përveç atyre që përdoren në 

mjekësi; Bergamotoil; Pumicestone; Vaj Bergamot; Shtuf guri; Vajra për përdorim në 

kozmetikë; Këna [kozmetike]; Ngjitëse për përdorim në kozmetikë; Kozmetikë për fëmijë; 

Preparate kozmetike për dobësim; Xhele për masazhë, përveç atyre që përdoren në mjekësi; 

Qirinj masazhi që përdoren në kozmetikë; Pëlhura të mbushura me losione kozmetike; 

Vajra për përdorim në tualet; Vajra për përdorim në kozmetikë; Lesh pambuku për 

përdorim në kozmetikë; Shtupë pambuku për përdorim në kozmetikë; Ujë me aromë; Ujë 

me parfum; Parfumeri; Ngjyra kozmetike; Preparate kolagjeni për përdorim në kozmetikë; 

Ekstrakte bimore për përdorim në kozmetikë; Pëlhura të mbushura me preparate për 

mënjanimin e grimit; Pudër për grim; Kuti për buzëkuq; Preparate kozmetike për qerpik; 

Shpërndarje dekorative për shitore kozmetike; Sapun prej bajameve; Sapun antiperspirant; 

Sapun tualeti; Preparate kozmetike për banjat; Sapun deodorant; Antiperspirant [artikuj 

tualeti]; Krema për zbardhjen e lëkurës; Ngjitës për vendosjen e qerpikave të rrejshëm; 

Preparate kozmetike për përkujdesin e lëkurës; Losione për përdorim në kozmetikë; 

Qumështi i bajameve për përdorim në kozmetikë; Qumësht pastrimi për përdorim në 

kozmetikë; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Vajra në pluhur për përdorim në 

kozmetikë; Shampo; Shampo të thata; Shpëlarës të flokëve [shampo-kondicioner]; Ngjyra 

për mjekër; Dyll për mustaqe; Preparate për zbardhim [dekolorantë] për përdorim në 

kozmetikë; Pomada për përdorim në kozmetikë; Dyll për depilim; Preparate për depilim; 

Preparate për rruajtje; Esenci eterike; Korrektorë për puçrra dhe njolla; Esenci e mendrës 

[vaj esencial]; Aromatizues [vajra esenciale]; Korrektor i fytyrës; Buzëkuq; Tatuazhe të 

përkohshme për përdorim në kozmetikë; Shkëlqyes për përdorim në kozmetikë; Shkëlqyes 
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të trupit; Vetë-ngjitëse për  vetulla të rrejshme;  Maska të syve me xhel; Lecka me xhel për 

sy për përdorim në kozmetikë; Fasha për sy për përdorim në kozmetikë.  

5  Preparate dhe artikuj për sanitari; Sapunë dhe detergjente për mjekësi dhe sanitari; 

Dezinfektues dhe antiseptikë; Preparate antibakteriale; Sapunë antibakterial; Xhele 

antibakteriale; Preparate antibakteriale për akne; Mjet për pastrimin e përbërësve 

antibakterial; Mjete antibakteriale për pastrimin e fytyrës; Substanca antibakteriale për 

përdorim në mjekësi; Pastrues antibakterial i fytyrës (mjekësor-); Pëlhura të mbushura me 

preparate antibakteriale; Pastrues që luftojnë bakteret; Xhele antibakteriale për sanimin e 

lkurës në bazë alkooli; Preparate për sanimin e thonjve; Alkool mjekësor; Germicide; 

Antiseptikë; Pastrues antimikrobial të fytyrës; Substanca për asgjësimin e baktereve; 

Pëlhura të mbushura me dezinfektues; Lecka për përdorim në mjekësi; Sapunë 

dezinfektues; Sapun mjeksor; Propolis për përdorim në farmaci; Krem fytyre (mjekësor -); 

Pastrues fytyre (mjekësor-); Pastrues të syve për përdorim në mjekësi.  

8  Manikyr dhe pedikyrë; Instrumente dore për prerje, shpim, lustrim, mprehje dhe trajtim 

të sipërfaqeve; Turpi për thonj; Gërshërë për thonj; Pajisje elektrike për tharjen e duarve; 

Lustrues joelektrik të thonjve të gishtave; Piskatore.  

16  Mprehëse elektrike apo joelektrike e lapsave; Mprehëse për lapsa kozmetik; Faculeta 

për heqjen e grimit; faculeta për përdorim në kozmetikë; Vatë letre për heqjen e grimit.  

18  Çanta të zbrazëta për kozmetikë.  

20  Pasqyra për grim për përdorim gjatë udhëtimit; Pasqyra që përdoren për grim; Pasqyrë e 

dorës [pasqyra tualeti]; Pasqyra për grim për në shtëpi; Pasqyra për përdorim në kuti për 

pudra; Pasqyra personale kompakte.  

21  Pajisje për kozmetikë dhe tualet dhe artikuj të banjës; Brusha për kozmetikë; Sfungjerë 

kozmetik; Pufkë pudre; Pufkë najloni për pastrimin e trupit; Pufka për fërkimin e trupit; 

Aplikatorë për kozmetikë; Enë kozmetike; Pajisje për heqjen e grimit; Brusha; Pudër 

kompakte; Sitë e shkumës për shputa për përdorim në pedikir; materiale për bërjen e 

brushave.  

35  Hulumtim të tregut; Sigurim i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerje të mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; Shërbime të importit dhe eksportit; Informacion dhe këshilla komerciale 

për konsumatorët [këshillim i konsumatorit]; Konsumatorë (Informacion dhe këshilla 

komercial për -) [këshillim i konsumatorit]; Administrim komercial për licencimin e 

mallrave dhe shërbimeve e të tjerëve; Shërbimet e telemarketingut; Negociata dhe 

përfundim i transaksioneve tregtare për palë të treta;  

Përpunim i rendit administrativ; Shërbime për marrëdhënie me publikun; Marketing; 

Reklamim, marketing dhe konsulencë për promovime, shërbime këshillimore dhe asistence; 

Besnikëri, stimulim dhe programe të bonuseve; Shërbime panairi dhe për ekspozita 

komericiale; Asistencë të biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative; Analizë e 

biznesit, kërkime dhe shërbime informimi; Reklama, marketing dhe promovimi i 

shërbimeve; Sigurim hapësirës, kohës dhe mediave për reklamim; Shpërndarje e 

reklamimit, marketingut dhe materialit promovues; Demonstrim i produkteve dhe 

shërbimeve të produktit; Shërbime me shumicë dhe pakicë  për preparate për trupin dhe ër 

përkujdesjen e  trupit dhe bukurisë, kozmetika dhe nevojat e tualetit dhe artikuj për banjë 
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(210) KS/M/ 2019/125 

(220) 07/02/2019 

(731) FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 

N.V. A Company organized under the Laws 

of The Netherlands. 25 ST. JAMES'S 

STREET LONDON SW1A 1HA  

UNITED KINGDOM, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjetet; aparate për lëvizje në tokë; ndezës i cigarave  për automobila; qese 

ajri [pajisje sigurie për automobila]; transmetuesit boshtorë për automjetet tokësore; 

mbyllës per dritaret e makinave; amortizatorë për automjete; amortizues për automobila; 

këpuc frenimi për automjete(gjysem hëna për frenim); pajisje anti-vjedhje për automjete; 

kokë-mbështetëse për ulëset e automjeteve; boshtet për automjete; kapëse për rimorkio për 

automjete; makina sportive; autobusë motorikë; autobus motorikë; makina; automobila; 

panierë të përshtatur për cikle; bare torsioni për automjete; shufra lidhëse për mjetet e 

tokës, përveç pjesëve të motorëve dhe motorëve; kutitë e lëvizjes për automjetet tokësore; 

tuba të brendshëm për pneumatikë; furgona [automjete]; kapaku për automjete; kapaqe të 

automobilave; trupat për automjete; zinxhirë anti-rrëshiqtëse; transmetuesit me zinxhirë  

për automjetet tokësore; zinxhirët e makinës për automjetet tokësore; zinxhirët e 

automobilave; blloqet e frenave për automjete; fellne për gomat e automjeteve; goma për 

rrota të automjeteve; gomat e automobilave; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; rripa 

sigurie për ulëset e automjeteve; qarqet hidraulike për automjete; konvertuesit e çift 

rrotullues për automjetet tokësore; shtresat e gomave; pjesë këmbimi rezervë; ingranuesit 

reduktor  për automjetet tokësore; kapakë shpërndarës; disqe të frenave të automjeteve; 

pajisjet anti-ndriçuese për automjetet; pajisje jo-rrëshqitëse për gomat e automjeteve; 

fshirëse drite; frenat për automjete; kthetrat për automjetet tokësore; fërkuesit e frenave për 

automjete; sinjalet e drejtimit për automjetet; marshimi për automjetet tokësore; motorët e 

vozitjes për mjetet tokësore; mekanizmat e shtytjes për automjetet tokësore; mekanizma 

transmetues për automjetet tokësore; absorbues shoku për automjetet; burimet e pezullimit 

të automjeteve; motorët jet për mjetet tokësore; motorët elektrikë për mjetet tokësore; 

motorët dhe motorët për automjetet tokësore; shpërndarësa për rrotat e automjeteve; xham 

mbrojtës; mbrojtëse balte; parakolpët e automjeteve; parakolp për automjetet; vatë e 

frenave për automobila; pesha e bilancit për rrotat e automjeteve; goma të automjeteve; 

pompat e ajrit [pajisje të automjeteve]; transportuesit e skive për përdorim në automjete; 

transportuesit e bagazheve për automjete; dyert për automjete; rrotat e rrotave të 

automjeteve; rrjetat e bagazheve për automjete; pasqyra e pasme; rimorkiot [automjetet]; 

rrota për automjetet tokësore; vendet e sigurisë për fëmijët, për automjetet; vendet e 

automjeteve; brirët për automjete; alarmet anti-vjedhje për automjete; ndërrimi i alarmeve 

për automjetet; spoilers për automjete; kapakët për karrocat e benzinës [gaz]; shasi 

automjeti; shasi automobilash; fshirëse xhamash; turbinat për mjetet tokësore; valvulat për 

gomat e automjeteve; automjete elektrike; automjete ushtarake për transport; dritare për 

automjete; rrotat drejtuese për automjete.  

36  Shërbimet e sigurimit; shërbimet financiare; çështjet e pasurive të patundshme; bankare; 

dhënia me qira e banesave; menaxhimin e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i banesave; 
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menaxhimi financiar; analiza financiare; konsulencë sigurimi; konsulencë financiare; 

fondet e përbashkëta; lëshimi i kartave të kreditit; faktoring; shërbimet e garancisë; 

informacion financiar; investimet e fondeve; rregullimin e dhënies me qira të pasurive të 

paluajtshme; financimin e blerjes së qirasë; qiraja e zyrave [pasurive të paluajtshme]; 

brokerimi i pasurive; stoqet dhe bonot brokerimi; shërbimet tregtare dhe këmbimi valutor; 

kredi [financim]; kuotimet e bursës; shërbimet e financimit; transferimin elektronik të 

fondeve.             

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/126 

(220) 07/02/2019 

(731) INDUSTRIAL METALCAUCHO, 

S.L. Pol. Ind. Rubi Sud, C/ Puig I 

Cadafalch, 2. 08191 Rubi. Barcelona, ES 

(591) E kalter, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automjetet; Aparaturë për qarkullim në tokë, ajër ose në ujë; komponentet, 

aksesorët dhe pjesët rezervë për automjetet; Lidhjet dhe Komponentën e transmisionet të 

automjeteve të terrenit; Komponentët e qarkut të ftohjes, shtytësit, sistemeve të 

suspensionit, motorëve (mekanikë), transmisionit dhe drejtimit, për industrinë 

automobilistike, gjegjësisht qarqet e ftohjes (pjesë të automjeteve), zorrë për ujin e 

termostatit (pjesë të automjeteve), bonbola ekspansioni (pjesë të automjeteve), kapakë të 

shisheve (pjesë të automjeteve), bartës i përbërjes së shkarkimit  (pjesë të automjeteve), 

krahët e suspensionit (pjesë të automjeteve), nyje në formë të topit (pjesë të automjeteve); 

gëzhoja joelektrike për bashkim (pjesë për makina për automjete të terrenit); shirita 

mbrojtës prej gome për dyert e automjetit; skaje të sigurisë prej gome për mbrojtësit e 

automjetit nga balta; rripa gome për transmisionin e automjeteve të terrenit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/127 

(220) 07/02/2019 

(731) SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL 

CAUCHO, S.L. Pol. Ind. Rubi Sud, Avda. 

Gaudi,268 08191 Rubi. Barcelona, ES 

(591) E verdhë, e bardhë, e kaltër,e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 12  Automjetet; Aparaturë për qarkullim në tokë, ajër ose në ujë; komponentet, 

aksesorët dhe pjesët rezervë për automjetet; Lidhjet dhe Komponentën e transmisionet të 

automjeteve të terrenit; Komponentët e qarkut të ftohjes, shtytësit, sistemeve të 

suspensionit, motorëve (mekanikë), transmisionit dhe drejtimit, për industrinë 

automobilistike, gjegjësisht qarqet e ftohjes (pjesë të automjeteve), zorrë për ujin e 

termostatit (pjesë të automjeteve), bonbola ekspansioni (pjesë të automjeteve), kapakë të 

shisheve (pjesë të automjeteve), bartës i përbërjes së shkarkimit  (pjesë të automjeteve), 

krahët e suspensionit (pjesë të automjeteve), nyje në formë të topit (pjesë të automjeteve); 

gëzhoja joelektrike për bashkim (pjesë për makina për automjete të terrenit); shirita 

mbrojtës prej gome për dyert e automjetit; skaje të sigurisë prej gome për mbrojtësit e 

automjetit nga balta; rripa gome për transmisionin e automjeteve të terrenit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/128 

(220) 08/02/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k. 

Veternik pn, 10,000 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë, E kaltër, E kuqe-portokallt, 

E Kaltër, E verdhë  

(740)  krem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli  

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/130 

(220) 08/02/2019 

(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  BLACK & WHITE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike, deodorant dhe antiperspirant për përdorim personal.  
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(210) KS/M/ 2019/131 

(220) 08/02/2019 

(731) KOMATSU LTD. 3-6, 2-chome 

Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  “Dhënie me qira apo me lizing të buldozerëve; dhënie me qira apo me lizing të 

eskavatorëve; dhënie me qira apo me lizing të vinçave [pajisje ndërtimtarie]; dhënie me 

qira apo me lizing të makinerisë dhe aparaturave për ndërtimtari; dhënie me qira apo me 

lizing të makinave dhe aparateve të inxhinierisë civile; informata lidhur me dhënien me qira 

të pajisjeve për ndërtimtari dhe ndërtesa; dhënie me qira apo me lizing të skeleve për 

ndërtim, platformave të punës dhe ndërtimit; dhënie me qira apo me lizing të makinave dhe 

aparateve për gërmime; ofrimë të informatave lidhur me dhënien me qira të makinave dhe 

aparateve për gërmim; ndërtim; riparim, servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve dhe 

aparateve për lëvizje në ajër; riparim dhe mirëmbajtje të makinave dhe mjeteve për 

përpunimin e metalit; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe mjetet për 

përpunimin e metaleve; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe 

mjetet për përpunimin e metalit; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave 

dhe mjeteve për përpunimin e metaleve; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe 

aparateve të ndërtimit; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparate e 

ndërtimit; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet e 

ndërtimit; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve të 

ndërtimit; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për ngarkim-shkarkim; 

ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për ngarkim-shkarkim; 

ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për ngarkim-

shkarkim; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për 

ngarkim-shkarkim; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve të inxhinierisë 

civile; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet e inxhinierisë 

civile; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet e 

inxhinierisë civile; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve 

të inxhinierisë civile; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për gërmim; 

ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për gërmim; ofrime të 

informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për gërmim; ofrime të 

informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për gërmim; riparime apo 

mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për shtypjen e mbeturinave; ofrime të informatave 

të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për shtypjen e mbeturinave; ofrime të 

informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për shtypjen e 

mbeturinave; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për 

shtypjen e mbeturinave; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për 

shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe 

aparatet për shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur 

me makinat dhe aparatet për shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave lidhur me 

mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për shkatërrimin e mbeturinave; riparime apo 
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mirëmbajtje të automobilave”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/132 

(220) 08/02/2019 

(731) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 

1000 Ljubljana,, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SUBRINA CHARM 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për kujdes dhe trajtim të flokut; përgatitje kozmetike për flokë dhe 

lëkurë të kokës; ngjyruesa për flok; bojra flokësh; përgatitje për ngjyruesa për flok, 

përgatitje për lyerje flokësh; ngjyra flokësh; locionë ngjyrues për flok; përgatitje për 

zbardhje floku; produkte për çelje ngjyre floku; përgatitje për largim të ngjyrës së flokut; 

bojra për mjekër; lëndë ushquese floku; produkte kozmetike për çkoklavitje floku; produkte 

për mbrojtje të flokëve të ngjyruar; përgatitje për mbrojtje floku nga dielli; shpërlarësa 

floku (për qëllime kozmetike); pluhur për flok; xhel flokësh; xhelra për stilim dhe fiksim 

flokësh; dyll flokësh; locionë flokësh; balsamë flokësh; vajra për flok; llakra për flok; spraj 

për flok; kremra për flokë; kondensuesa për flokë; shampo flokësh; maska flokësh; serume 

për flokë; tonik për flok; muse flokësh; shkumë për stilim dhe ujdisje flokësh; përgatitje për 

ujdisje flokësh; përgatitje për sallone bukurie për flok që i përkasin kësaj klase; përgatitje 

zbardhuese (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje për valëzim flokësh; 

neutralizuesa për valëzime permanente; pomadra për qëllime kozmetike; produkte 

kozmetike; produkte tualeti; përgatitje për kujdes të bukurisë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/133 

(220) 11/02/2019 

(731) O&B shpk. Rruga “Sadik Petrela” 

Nr.20, Tiranë, , AL 

(591) E gjelbert, e kuqe, e verdhe, e zeze, e 

kafte dhe portokalli. 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vaj sallate për ushqim; vaj ulliri për ushqim; vaj luledielli për ushqim; vaj i 

bërsisë së ullirit për ushqim; vajra dhe yndyrna ushqimore; vajra me erëza.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave të përmendur në klasën 29 si dhe import – 

eksporti i tyre; aktivitete reklamuese dhe marketingu dhe shërbime ndërmjetësimi të 

biznesit në fushën e shitjes së mallrave të përmendura në klasën 29.   
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(210) KS/M/ 2019/134 

(220) 11/02/2019 

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg-Brauchle-Ring 64 - 66  

Munich 80992, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  LEVACT 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike për përdorim tek njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/135 

(220) 11/02/2019 

(731) Astellas Deutschland GmbH 

Georg-Brauchle-Ring 64 - 66 

Munich 80992, DE 

(591) E bardhë, e kaltër, rozë. 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike për përdorim tek njerëzit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/136 

(220) 11/02/2019 

(731) fischerwerke GmbH & Co. KG 

Klaus-Fischer-Straße 1 72178 Waldachtal 

, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; Përbërjet kimike për përdorim në ndërtim; Rrëshirë artificiale e 

papërpunuara; Plastikat e papërpunuara; Kompozime për shuarjen e zjarrit; Përgatitjet 

kundër zjarrit; Ngjitëse për përdorim në industri; Ngjyrë dhe mbushës të tjerë paste; 

Komponimet artificiale të rrëshirave vetë-forcuese, në veçanti për ankorimin e elementeve 

të fiksimit; Tarifat e gazit dhe pluhurit (gazrat e ngurtësuara për qëllime industriale); 

silikone; Preparatet pastruese kimike për tretjen e yndyrave, dyllit dhe agjentët e çlirimit.  

2  Ngjyra, Bojra, Llaqe; Ruajtësit kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

Ngjyrues, bojra; Bojëra për shtypjen, shënimin dhe gdhendjen; Rreshirë natyrore të 

papërpunuara; Metale në fletë metalike dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, 

shtypje dhe art; mbushës; Mbushes për aplikimin e përforcimeve në sipërfaqet prej betoni; 

Veshje për përdorim si mbushje; Veshje primare për aplikimin e përforcimeve në sipërfaqet 

e betonit.  

6  Elementet fiksuese të metalit; operues dore (kunjat); Takëm; Spirancë; Bulonat e 

spirancës; Kanalet spirancës; Shufra me fileta; Vidë për arra; Grepa; Goxhda (kunjat); 

Vida; Thumba; Shtrëngesat e kabllove (kabllot kabllore); Larese; Kapëset; Krahe për 

mbushjen e sprancave; Mëngë të qendrës; Pllaka përshtatëse me vida të integruara; Sisteme 

përshtatës për montim; Gozhda për fotografi; Manzhet; Pangje; Shiritat e kapakëve; Grepa 

të veshjes; Rroba për grepa; Lidhëset e figurave; Varëse rrobash; të gjitha mallrat e 

lartpërmendur prej metali; Materialet e ndërtimit të metaleve; Strukturat e metaleve; Kllapa 

hekurudhor profilesh; Qëndrues; Kllapa pezulluese; Lidhëset e përbashkëta strukturore të 

metaleve; hekurishte; Binarët e montimit (prej metali), duke përfshirë lidhësit dhe 

bashkëngjitjet për to; Rripra të forta (prej metali); Ndarë, mbërthyes; bazat e rregullimit dhe 

ndihmat e montimit të metaleve, në veçanti për ndërtimin e tarracës; Konsolet (kllapat e 

murit) të metaleve; Kllapa prej metali.   

8  Vegla dore dhe pajisje, me dorë; Takëm; Kraher anësore, përveç armëve të zjarrit; 

Makina rroje; Shpues, me dorë, për krijimin e puseve; Vegla dore (veglat e dorës); Vegla 

vrojtimi (me dorë); Vegla dore, për vendosjen e mberthyesve; Vegla të përdorura me dorë 

për shpërndarjen e komponimeve të përpunuara; Armë për ngjitje (mbylje) jo elektrike; 

Pajisjet e fryrjes (mjete dore), në veçanti për pastrimin e puseve; Brushat e telave (me 

dorë); Brushat e çelikut (me dorë); Vegla rrotulluese (me dorë); Vidë me maj shpuese; 

Rrota për bluarje; Rrota për prerje.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; Kontejnerë jo metalikë, për ruajtje ose transport; 

Mallrat e plastikës, domethënë elementët e fiksimit të plastikës, domethënë kunja, shul 

dere, spiranca, mbërthyes, grepa, vida për arra, thumba, shufra ndërprerë, larës, vida, 

gozhda, gozhda për fotografi, manzhet, panxhe, mjete qendrore, kapset e plastikës për 

kabllot dhe tubacionet, kapset e kabllove; Kontejnerët e plastikës për ruajtjen e pjesëve të 

sipërpërmendura; Pajisjet e fiksimit, tërësisht ose kryesisht prej plastike, për fiksimin e 

mobiljeve dhe për materialet e lehta të ndërtimit; Pllaka përshtatëse (pjesët e mobiljeve) me 

vidha të integruara; Sistemet e përshtatësit (kllapa rafte); Shiritat e kapakëve; Grepa për 

mbajteset e veshjeve; Mbërthyesit e figurave; Kapsa për kabllot dhe tubacionet; Lidhjet 

kabllore; Ndarëse, mbërthyesit dhe bazat e rregullimit në veçanti për ndërtimin e tarracës; 

Të gjitha mallrat e sipërpërmendura jo prej metali, të përfshira në klasën 20.  
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(210) KS/M/ 2019/137 

(220) 11/02/2019 

(731) Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić Ul. Njegoševa br. 18 Nikšić,  

ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, stout, lager, porter dhe ale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/138 

(220) 12/02/2019 

(731) ARIANIT MUSLIU “LUCIANO” 

SH.P.K. Rr. Idriz Gjilani, Dardani, 

Prishtinë, KS 

(591)    E zezë, e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

35  Shërbime të reklamimit;menaxhim të bizneseve;administrim të bizneseve;punë të zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/139 

(220) 12/02/2019 

(731) ARIANIT MUSLIU “LUCIANO” 

SH.P.K. Rr. Idriz Gjilani, Dardani, 

Prishtinë, , KS 

 
 

(540)  LUCIANO 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 
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janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

35  Shërbime të reklamimit; menaxhim të bizneseve; administrim të bizneseve; punë të 

zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/140 

(220) 12/02/2019 

(731) Citizen Watch Company of America, 

Inc (California corporation) Empire State 

Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 

New York, New York 10118, USA, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  BULOVA 

 

 
     

 

(511) 9  Syza dielli dhe syza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/156 

(220) 15/02/2019 

(731) Menarini International Operations 

Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L-

1611, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TENKASI 

 

 
     

 

(511) 5  Antibiotik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/157 

(220) 15/02/2019 

(731) Nardi S.p.A. Via delle Stangà 14 

36072 Chiampo VI, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NARDI 

 

 
     

 

(511) 20  Mobilje për kopsht; mobilje për natyrë; shezlong – karrige plazhi; karrige; kolltuk 

- fotele; tavolina.  
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(210) KS/M/ 2019/158 

(220) 19/02/2019 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8 

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO), IT 

(591) E kuqe, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kolonjë; Ngjitëse për përdorim në kozmetikë; Zbutës të pëlhurave për përdorim në 

lavanderi; Aromatizuestë ushqimit [vajra esenciale]; Balsam për flokë; Shkopinj Joss; 

Pambuk për përdorim në kozmetikë; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për përdorim në 

kozmetikë; Dyllëpër këpucë; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë; Krema 

kozmetike; Preparate për zbardhim [zbardhues] për përdorim në kozmetikë; Pasta për 

dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveçse për 

përdorim në veprimtari prodhuese dhe për përdorim në mjekësi; Detergjente, përveçse për 

përdorimi në proceset prodhuese dhe për përdorim në mjekësi; Pastrues për qëllime 

higjienike intime personale, që nuk përdoret në mjekësi; Shpërndarës të aromës së kallamit 

në ajër; Ekstrakte bimore për përdorim në kozmetikë; Ekstrakte të luleve [parfume]; Xhela 

për masazh, përveçse për përdorim në mjekësi; Xhela dentar për zbardhim; Yndyra për 

përdorim në kozmetikë; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht 

bajamesh për përdorim në kozmetikë; Dru aromatik; Likuide jo-rrëshqitëse për dysheme; 

Sodë alkali; Losion për përdorim në kozmetikë; Maska për zbukurim; Takëm kozmetike; 

Neutralizues i përhershëm i rrudhave; Vajra për përdorim në kozmetikë; Vajra eterike; Lesh 

pambuku për përdorim në kozmetikë; Peroksid hidrogjeni për përdorim në kozmetikë; Gurë 

me shtuf; Gurë shapi [regjës]; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Preparate 

kimike për pastrim për përdorim në amvisëri; Preparate Fitokozmetike; Preparate për 

zbardhim [zbardhues] për përdorim në amvisëri; Mjete për larjen e syve, që nuk përdoret në 

mjekësi; Preparate për depilim; Parfume; Zbardhues për lavanderi; Qese për parfumimin e 

pëlhurave; Preparate për heqjen e grimit; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit; 

Preparate për përkujdesje për thonjtë; Preparate kozmetike; Preparate për rruajtje; Pëlhurë e 

mbushur me preparate për heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake 

[preparate jo-mjekësore për krehje]; Shampo të thata; Llak për thonjtë; Heqës i njollave; 

Sode për zbardhim; Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Pëlhura të mbushura me detergjent 

për pastrim; Pudër talk, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike.  

29  Pemët dhe perime të ngrira, të konservuara, të gatuara dhe të dehidratuara; Zëvendësues 

të qumështit; Sallata të gatshme me perime; Pastetë prej perimeve; Mullëz; Mish, peshk, 

pulë dhe mish gjahu; Copa të mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra për përdorim në ushqim; 

Xhelatinë për ushqim; Xhelatinë e peshkut; Marmelata; Komposto; Qumësht; Qumësht 

orizi; Qumësht soje; Qumështi i albuminës; Produkte të qumështit; Koktej me qumësht; 

Qumësht i kikirikëve për përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në 

kuzhinë; Aloe vera e përgatitur për konsum nga njerëzit; Gjizë; Fletët e zogjve të 

ngrënshëm; Pastetë prej mëlçisë; Pastetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim 

në kuzhinë; Gjalpë kikiriku; Copa të algave për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Tartuf 



Buletini Zyrtar Nr. 79 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

134 

 

i konservuar; Alga të thata deti për ushqim; Alga deti të përpunuara për ushqim; Bishtajore 

të thata; Arra të thata; Arra të qëruara; Bajame të përpunuara; Rrush të thatë; Arra e pishave 

të përgatitura; Lajthitë përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim i shpejt me 

bazë frutash; Shtresë e lyer me lajthi.   

30  Shtresë e lyer me çokollatë; Thërrime të bukës; Brumëra; Krem prej tartari për 

përdorim në kuzhinë; Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e 

kafesë]; Pije me bazë kafeje; Aroma të kafesë; Çaj, Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose 

gjethe që përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë kakao; Pluhur kakao; 

Çokollatë; Pije me bazë çokollate; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding me oriz Tetë-thesare; 

Ushqim rosticerie me bazë orizi; Tapiokë; Miell Tapiokë; Miell pallme; Miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat; Bukë; Kuleqë të bukës; Bukë pa majë; Pite bukë; Pasta; 

Tortë prej brumit të rrahur; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Bare të drithërave; Bare për 

desert; Bare për çokollatë; Bare Musli; Bare të drithërave me proteina të lartë; Krem 

ëmbëlsire për ushqim; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Majë në pluhur; Kripë; Kripë për 

konservimin e ushqimeve; Kripë tavoline; Mustardë; Uthull; Uthull balsamike; Salca 

[erëza]; Salcë soje; Pesto [salcë]; Salcë makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; 

Akull për freskim; Sherbete [desert me lëng frutash]; Akull, natyral ose artificial; Krem 

tortë për ëmbëlsira [krem]; Kaperë; Çamçakëz; Krem karamele; Salca për sallatë; Fermente 

për xhelatinë; Aroma ushqimore, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk përdoren në 

mjekësi; Farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer natyror diabetik; Ushqime të 

përgatitura me bazë gruri; Propolis; Pelte mbretërore; Alga deti [piper]; Vaj gruri për 

përdorim nga njerëzit.  

31  Farërat e të mbjellave; Produktet bujqësore dhe të hortikulturës;  Drithëra; Kafshë të 

gjalla; Kafshë ujore për ngrënie [të gjalla]; Fruta të freskëta; Manaferra, të freskëta; Fruta 

agrume, të freskëta; Fruta, të freskëta; Bishtajore të freskëta; Qepë, të freskëta; Rrënjë për 

konsum të kafshëve; Bimë të kopshtit, të freskëta; Bimë natyrale dhe lule; Artikuj ushqimor 

dhe tagji për kafshë; Birrë; Arra [fruta]; Alga për konsum nga njerëzit ose shtazët; Rërë 

aromatike [shtretër] për kafshët shtëpiake; Ushqim për shpendë; Pemë të Krishtlindjeve; 

Biskota për qen; Ushqim i ngrënshëm për kafshë; Zhardhokë lulesh; Shtretër me torfë; Vakt 

për kafshë; Ushqim për kafshë; Polen [lëndë e parë]; Produkte për shtretër të kafshëve; 

Tapë e ashpër; Letër zalli [shtretër] për kafshët shtëpiake; Vaj gruri për konsum nga 

kafshët.  

32  Ujëra të tavolinës; Birra; Birrë xhenxhefili, Birra joalkoolike; Birrë e Maltit; Ujë me 

gaz, Ujë i pijshëm me gaz, Ujë i Seltzerit, Ujë me sodë; Ujë burimi; Ujë lambik; Ujëra 

minerale [pije]; Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht 

bajamesh [pije];Pije joalkoolike;Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Lëng hardhie, e pafermentuar; 

Lithia ujë; Pastile për pije me shkumë; Pluhura për pije me shkumë; Preparate për të bërë 

likere; Sherbete [pije], Pije Smoothie.  

33  Pije alkoolike, përveç birrës; Verë; Alkool [pije]; Tretës; Likere; Kokteje.  

35  Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; Analiza 

biznesi, kërkime dhe shërbime informimi; Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime 

administrative; Reklamim, marketing dhe shërbime promovimi;  Shërbime me pakicë në 

lidhje me mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut; copë mishi; pemë dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe pjekura; xhelatinë, marmelata, komposto; Vezë;  

Qumësht dhe produkte të qumështit; vajra dhe yndyra ushqimore, kafe, çaj, kakao dhe kafe 
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artificiale; Oriz, tapiokë dhe sago; Miell dhe përgatitje të bëra prej drithërave; bukë, 

ëmbëlsirat dhe pasta; krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë, melasë; majë, pluhur për pjekje; 

Kripë; Mustardë; Uthull, salca (aromatizues); Mëlmesa; krem, drithëra dhe produkte 

bujqësore, të hortikulturës dhe të pylltarisë që nuk janë të përfshira në klasa të tjera; Kafshë 

të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Fara; Bimë natyrore dhe lule; Artikuj ushqimor për 

kafshë; Maltë, birra; Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; Pije 

frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, pije alkoolike 

(përveç birrave); Shërbime me shumicë në lidhje me mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët 

e gjahut; copë mishi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe pjekura; 

xhelatinë, marmelata, komposto; Vezë;  Qumësht dhe produkte të qumështit; vajra dhe 

yndyra ushqimore, kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;Oriz, tapiokë dhe sago;Miell dhe 

përgatitje të bëra prej drithërave; bukë, ëmbëlsira dhe pasta; krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë, 

melasë; majë, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, salca (aromatizues); Mëlmesa; 

krem, drithëra dhe produkte bujqësore, të hortikulturës dhe të pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasa të tjera; Kafshë të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Fara; Bimë 

natyrore dhe lule; Artikuj ushqimor për kafshë; Maltë, birra; Ujëra minerale dhe të gazuara 

dhe pije të tjera jo-alkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera 

për të bërë pije, pije alkoolike (përveç birrave).  

38  Telekomunikime; Komunikime me telefona celularë; Komunikime me terminale 

kompjuterike; Komunikime me telegram; Komunikime me telefon; Komunikime përmes 

rrjetave me fibra optike; Shërbime përmes buletinit elektronik [shërbime të 

telekomunikimit]; Informacion rreth telekomunikimit; Dërgim i mesazheve; Shërbime të 

agjencive të lajmeve; Mundësim i forumeve përmes internetit; Mundësim i qasjes së 

përdoruesve në rrjetet globale kompjuterike; Komunikime me radio; Transferim i të 

dhënave; Marrja me qira e pajisjeve të telekomunikimit; Transmetim i postës elektronike; 

Transmetimi i dosjeve digjitale.  

39  Magazinim i ngarkesave; Shpërndarje [transport] e mallrave me pakicë; Aranzhim i 

transportit të mallrave; Aranzhim i shërbimeve të transportit përmes tokës, detit dhe ajrit; 

Mbledhje, transport dhe dërgim të mallrave; Shërbime të transportit; Shërbime korrieri për 

transportin e ngarkesave; Transport i produkteve bujqësore; Dërgim i ushqimit dhe pijeve të 

përgatitura për konsum; Shërbime për shpërndarjen e ushqimit; Shërbime transporti 

[transportim mallrash]; Dërgim i mallrave; Magazinim i përkohshëm i dërgesave; Transport 

dhe dërgesë e mallrave; Dërgim i parcelës; Dërgim i luleve; Dërgim i mallrave me porosi; 

Magazinim i mallrave; Dërgim i gazetave; Paketimi i mallrave; Magazinim; Mbështjellje e 

mallrave; Dhënie me qira të automjeteve; Aranzhim i lundrimit; Transport logjistik; 

Rezervim i udhëtimit; Rezervim i transportit; Mbledhje e mallrave që mund të riciklohen 

[transport]; Mbështjellje e dhuratave; Shërbime korrieri [mesazhe ose mallra]; Transport.  

41  Mësimdhënie; Sigurimi i muzikës on-line, që nuk mund të shkarkohet; Sigurim i 

videove on-line, që nuk mund të shkarkohen; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, 

që nuk mund të shkarkohen; Informacion për argëtim; Informacion për arsimin; 

Informacion rekreativ; Dhënie me qira të lodrave; Organizim i garave sportive; Organizim i 

garave [edukim ose argëtim]; Organizim i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

Organizim i lotarive; Organizim i spektakleve [shërbimeve impresario]; Organizim dhe 

realizim i forumeve personale edukative; Organizim dhe realizim i koncerteve; Organizim 

dhe mbajtje të konferencave; Organizim dhe mbajtje të kongreseve;  

Organizim dhe mbajtje të kolokviumeve; Organizim dhe mbajtje të seminareve; Organizim 
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dhe mbajtje të simpoziumeve; Organizim dhe realizim të seminareve [trajnime]; Rezervim 

të vendeve për shfaqje; Prodhim i muzikës; Prodhim i shfaqjeve; Botim i librave; Botimi i 

teksteve, përveç teksteve reklamuese; Botime on-line i librave dhe revistave elektronike; 

Botime elektronike në desktop; Xhirim; Raportim fotografik; Shërbime të bibliotekës; 

Shërbime të bibliotekave mobile; Shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; Shërbime të 

kampeve për festa [argëtim]; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnimi shëndetësor dhe 

palestër]; Shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; Shkrim i këngëve; Shërbime argëtuese; 

Sigurim i objekteve rekreative; Fotografi; Shërbime të lojës të ofruara on-line nga një rrjet 

kompjuterik; Mundësim të objekteve të muzeut [prezantim, ekspozita]; Shërbime arsimore 

të ofruara nga shkollat; Shërbime të shkollës  

43  Shërbime në bar; Shërbime të kafesë; Ketering për ushqim dhe pije; Shërbime të 

kantinave; Shërbime të restoranteve; Shërbime të restoranteve vetëshërbyese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/159 

(220) 19/02/2019 

(731) CHOI, SHIN – KYU B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MECARD 

 

 
     

 

(511) 9  Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe 

kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate 

dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi 

standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit; 

mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë; 

sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina 

për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike 

audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe 

kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të 

shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për 

celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike; 

magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje 

mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për 

regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike 

jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta 

magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta 

elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të 

shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje 

nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.  

28  Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli 

për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për 

udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv 
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(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi); 

rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit; 

pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/160 

(220) 19/02/2019 

(731) CHOI, SHIN – KYU B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GHOST MECARD 

 

 
     

 

(511) 9  Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe 

kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate 

dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi 

standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit; 

mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë; 

sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina 

për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike 

audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe 

kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të 

shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për 

celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike; 

magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje 

mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për 

regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike 

jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta 

magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta 

elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të 

shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje 

nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.  

28  Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli 

për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për 

udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv 

(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi); 

rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit; 

pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.  
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(210) KS/M/ 2019/579 

(220) 07/05/2019 

(731) ARBEN XEGA Korce,Drenove, 

Rruga Nacionale Korce – Erseke, Km.II, AL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate per ngrohje; oxhake.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/664 

(220) 24/05/2019 

(731) " JOKER-FRUTI"  Sh.p.k. 

Lidhje e Prizerenit nr.11 Ferizaj, KS 

(591)  E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  Jocker Premium Quality 

 

 
     

 

(511) 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  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/665 

(220) 24/05/2019 

(731) " JOKER-FRUTI"  Sh.p.k. 

Lidhje e Prizerenit nr.11 Ferizaj, KS 

(591) E Verdhë, e Bardhë dhe e Gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  
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(511) 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  

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

 
 
 
 

 

 


