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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

8 

 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(210) KS/M/ 2019/1708 

(220) 26/12/2019 

(731) V.G.M. HOLDING 

Company organized under the Law of 

France 105 avenue Charles de Gaulle 

54910 VALLEROY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella; 

ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe; 

kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta 

shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi; 

çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta 

rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për 

paketim   

25   “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës; 

rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë 

plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/387 

(220) 04/03/2020 

(731) Grupi për Studime Juridike dhe 

Politike Rr. Rexhep Luci 16/1, 10000 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Alba Dushi Kola 

Rr. Jonuz Zejnullahu Nr. 31, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim;dhënia e trajnimeve;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore  
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(210) KS/M/ 2020/484 

(220) 27/03/2020 

(731) SIMPOS trgovina in storitve d.o.o. 

Plešivo 1 SI – 5212 Dobrovo v Brdih 

Slovenia, SI 

(591) E Zezë 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(540)  MAPETROL 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, bujqësi dhe pylltari; derivatet e naftës për 

përdorim në industri, bujqësi dhe pylltari (antifriz, ujë i distiluar, estere, eter, glikol, agjentë 

kimikë për prodhimin e veshjeve, naftalinë, agjentë për shuarjen e metaleve - lëngje 

shuarje, përgatitje kimike për ndarjen e yndyrave, përgatitjet e largimit të mykut, lëngu i 

frenave)  

2  Ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; agjentë gravurë (vajra 

kundër ndryshkut)  

3  Preparate pastrimi, preparate për pastrim të automjeteve, lëngje për pastrimin e xhamave  

4  Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; karburantet (karburantet, yndyrat industriale, 

vajrat industriale, yndyrat për rripat lëvizës, yndyrat, yndyrat vajosëse, vajrat vajosës, vajrat 

motorikë, nafta, derivatet e naftës, vajrat për trajtimin sipërfaqësor, vajrat çlirues të mykut, 

karburanti vajor, vaji i gazit, vaji i ngrohjes); vajra për ngrohje; vaj i bardhë  

17  Material izolues (vajra izolues, vaj izolues për transformatorët)  

35  Organizimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; administrim biznesi; 

operacionet e zyrës (shërbime administrative, ndihmë në menaxhim industrial dhe afarist, 

ndihmë për menaxhim biznesi, hulumtim biznesi, këshillim për organizimin e biznesit, 

promovim të shitjeve, këshillim profesional të biznesit, shërbime këshillimi në fushën e 

menaxhimit të biznesit, këshillim për menaxhim, këshillim në fushën e organizimit të 

biznesit dhe menaxhimin, hulumtimin e tregut, ndërmjetësimin dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për të tjerët, përfaqësimin dhe ndërmjetësimin në lidhje me to, 

ndihmën në menaxhimin e biznesit dhe komercializimin e produkteve, studime të 

fizibilitetit ekonomik, zhvillimin e fushatave promovuese, shërbimet e reklamimit dhe 

promovimit, mbledhjen dhe sigurimin e informacionit të biznesit, ndërmjetësimi i biznesit 

tregtar për palët e treta  

36  Punët financiare; punët monetare; punët e pasurive të patundshme (dhënia me qira e 

zyrave, analizat financiare, investimet financiare, sponsorizimi financiar, konsulenca 

financiare, menaxhimi financiar, rregullimi i huave, kreditë me këste, inxhinieria 

financiare, shërbimet në lidhje me emetimin dhe tregtimin e letrave me vlerë, shërbimet në 

lidhje me organizimin dhe implementimin e investimet, shërbimet e qirasë, mbikëqyrjen 

profesionale të zbatimit të punëve të investimeve, financimin e blerjeve  

37  Riparime; shërbime instalimi (lubrifikimi i automjeteve motorike, furnizimi i 

automjeteve rrugore, ajrore dhe ujore me lëndë djegëse dhe lubrifikantë, riparimet dhe 

mirëmbajtja e automjeteve rrugore, riparimet dhe mirëmbajtja dhe pastrimi i makinave, 

rezervuarëve dhe pajisjeve  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave (marrja me qira e kontejnerëve të 

magazinimit, marrja me qira e depove, magazinimi i mallrave, magazinimi dhe shpërndarja 

e mallrave, transporti dhe magazinimi i mbeturinave, shërbimet e përcjelljes, grumbullimi, 
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magazinimi dhe transporti i vajrave të përdorur dhe mbetjeve të derivateve të naftës, 

pompimi i derivatet e naftës)  

40  Trajtimi i materialeve (pastrimi i ujit, pastrimi i derivateve të naftës, përpunimi i naftës, 

përpunimi i mbetjeve, rafinimi, riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave, djegia e mbetjeve 

dhe mbeturinave, shkatërrimi i mbetjeve dhe mbeturinave)  

42  Shërbime dhe kërkime shkencore dhe teknologjike; analiza dhe hulumtime industriale 

(analiza kimike, hulumtime kimike, shërbime laboratorike kimike, kontroll i sasisë dhe 

cilësisë së mallrave, hulumtime dhe zhvillime, hulumtime teknike, vlerësime të matjeve, 

prova e presionit të rezervuarëve; projekte dhe studime kërkimore teknike, dizenjimi i 

makinave industriale, aparateve dhe instrumente për përdorim me derivatet e naftës, 

kontrolli i cilësisë së shërbimeve, zhvillimi i produkteve për të tjerët në fushën e naftës dhe 

gazit  

45  Shërbime në lidhje me shfrytëzimin e të drejtave, njohurive dhe përvojave të pronësisë 

industriale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/613 

(220) 21/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bellosan 

 

 
     

 

(511) 31  Produkte ushqimore për kafshët, përfshirë shtesat jo-mjekësorë të ushqimit të 

kafshëve, shtroja për kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/698 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cepa Lebrel 

 

 
     

 

(511) 33  Verë, verëra të gazuara, koktej të cilët përmbajnë verë.  
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(210) KS/M/ 2020/699 

(220) 28/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Caveneta 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës), posaçërisht pije të forta alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/708 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Jagdstolz 

 

 
     

 

(511) 33  Pije  alkoolike (përpos birrave), posaçërisht pije të forta alkoolike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/709 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  James Cook 

 

 
     

 

(511) 1  Alkool i verës  

33  Pije alkoolike , posaçërisht pije të forta alkoolike 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/710 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

(540)  Chevalier de Fauvert 
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës); vera; verë e gazuar nga rrushi; pije të cilat 

përmbajnë verë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/711 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Choco Nussa 

 

 
     

 

(511) 30  Lyerës të ëmbël, konkretisht, lyerës në bazë lajthije, poashtu me përmbajtje arre 

dhe krem, lyerës çokollate, poashtu me përmbajtje arre, lyerës kakaoje dhe lyerëse 

çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/712 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Chirima 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveq birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/713 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Chocia 

 

 
     

 

(511) 30  Bombona; çokollatë; produkte në bazë çokollate; pjekurina dhe ëmbëlsira; 

akullore; çamçakëz frutash; të gjitha produktet e lartpërmendura me zëvendësuesit e 
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sheqerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/714 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Crivit 

 

 
     

 

(511) 4  Benzin për çakmak.  

6  Dry metalik për biçikleta; dry metalik për motocikleta; mbajtës për çelsa (karabiner).   

7  Armatura për rrjetë për peshkim si pjesë makine.  

8  Vegla dora dhe makina (me veprim dore); thika, posaqërisht thika për pastrimin dhe 

filetimin (file) e peshkut për peshkatar; thika gjepi; fuzhnjë; enë për ushqim në kamping; 

fuzhnje për shkopinjë për peshkim.   

9  Rroba mbrojtëse për motorist; helmeta mbrojtëse për motorisa; doreza mbrojtëse për 

motociklista; syze dielli; paisje detare dhe instrumente; furnizime për zhytje, përkatësisht 

veshje për zhytje, maska për zhytje, jelek për shpëtim (të cilët fryhen ose nuk fryhen), gypa 

ajri për zhytjesyza për zhytës, pasha për ushtrime, rrypa me pasha plumbi për zhytsa; paisje 

për frymëmarrje nën ujë, shishe me ajër të kompresuar për zhytës, drejtues, mates thellësije 

detare, manometer, kompas, mates temperature (termometri), tampon për vesh për zhytje, 

syza, rroba, doreza për zhytës,mbathje dhe mbulesa koke për zhytje; mbrojtës për muskujt e 

kukave; kamera nënujore; instrumente shkollore për fotografim, filmim, optic, për matje, 

sinjalizim, kontrollim, për shpëtim; matës i frekuencave; numrues i hapave; orë e menqur 

dore; paisje për pozicionim global (GPS); matës për shfrytëzim në bicikleta; kompjuter 

portative për përdorim në sporte; syza (optika); syza për bore; syza për not; syza mbrojtëse; 

syza kundër verbimit; korniza për syze; lente për syza; kuti për syze; helmeta për biciklista; 

helmete për skijim dhe surfim në bore; mates për matjen e shpejtësisë së rrotullimit 

(Tahometri); aparate për matjen e thellësisë së ujit; helmete për alpinizëm; shirita ndriques 

për rroba; dioda ndriquese.  

10  Rroba për kompresion; aparat për matjen e shtypjes së gjakut (sfigmomanometri); 

paisje për masazhë.  

11  Ndriquese elektrike me bateri; drita për biçikleta; llampa për ndriqim; shkopinjë 

ndriques; paisje për kuzhina, sisteme sanitare për ftohje dhe për furnizim me ujë; shtëpiza 

për ftohje; grill me thëngjill; ventilator  

12  Shtesa dhe pjesë për makina të të gjitha llojeve, posaqërisht për motocikleta dhe 

tricikleta, të përfshirë në këtë klasë;  lëvizje elektrike e automjeteve të vogla; paisje për 

bicikleta, veqanarisht rimorkio për bicikleta, çanta për bicikleta, pompa për bicikleta, rafte 

të përshtatshëm për montim në bicikleta; shtesa dhe pjesë për bicikleta në formën e 

kompleteve për riparim; tubat për bicikleta; barka dhe shtesa për barka; vagon të vegjël për 

fëmijë; karrocë mallrash; sprej për ngjitjen e gomave.   

14  Kronometër (orë).  

17  Materijal izolimi apo lidhje (dihtung).   



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

16 

 

18  Qanta, thasë, posaqërisht qanta sportive, qanta për bartje dhe qanta për varjen e 

veshjeve të gjitha destinimeve; thasë (koverta, qese) nga lëkura për paketim; qanta krahu 

dhe qanta për rroba, qantë shpine; kuletë e varur rreth qafe; shkopinj për hecje; shufra për 

alpinizëm; shufra për hecje; produkte për shala, kamxhik, kamxhik për kalorës (korbaq), 

frenat për trajnimin e kuajve; veshje dhe rroba për kafshë, mbulesa për kuaj, kamëza 

mbrojtëse për kuaj; qanta shpine; qantë; thes për gjëra; qanta për shala (bisage); ombrella.  

19  Pavijone nga materijalet jo metalike;    

20  Karrige dhe krevate për përdorim në hapsira të hapura, veçanarisht mbështetëse dhe 

shezlon për plazhë, karrige për kampim dhe shezlon për kamping, krevat për kamping, 

dyshek për kamping, mobile për kamping, tavolina për kamping; thes për fjetje për 

kamping; dyshekët e ajrit për përdorim në kamping; jastek për ulëse me frymë; shportë 

peshkimi, shporta, në kuptimin shporta për peshk; jastëk për ulëse për peshkatar; 

mbështjellës dhe kontejner për qëllime depozitimi-grumbullimi; dyshek me fryrje me ajër.  

21  Shishe dhe enë për pije; thasë të izoluar termik, frigorifer i transportueshëm (kontejner 

joelektrik), patrona të ftohjes për ftohje të ushqimit dhe pijeve; kavanoza, tengjere për 

kamping; tas për përzierjen e karremeve; enë për kamping; enë për piknik; kontenjer për 

transport dhe konzervim e lëngjeve dhe ushqimit; brusha, brusha, krehër dhe paisje për 

pastrimin dhe kujdesin e kuajve.  

22  tenda; çadra; rrjeta; rrjeta për peshkim, rrjeta për ngritje dhe zbritje; çadra për mbrojtje 

nga dielli; tenda për plazhë në formë guace, rrjeta varëse për t’u shtrirë; thasë;  thasë 

transportues; rrjeta për peshkim.  

24  Pëlhura të endura dhe produkte të tekstilit për përpunimin e tendave për mbrojtje nga 

dielli dhe çadra, veshje për banjo; mbulesa për mobile nga materijali i frotirit; peshqir; 

thasë për fjetje (të cilat janë përfshirë në këto klasa); thasë për fjetje në kamping.  

25  Veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, rripa, të gjitha produktet e cekura më pare 

posaçërisht për lëminë sportive; çizme për motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, 

posaçërisht kombinizon shiu për motociklista, veshje për motociklist; çizme gome për shi; 

veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë për peshkatarë; veshje për plazhë; papuçe për banjo; 

shapka japoneze (havaianas); shtresa (për mbathje); mbulesa kundër rrëshqitjes për këpuca; 

çorapa deri në gju; shtresa ngrohëse.   

26  Shirita për flok.   

27  Shtroja, posaçërisht për përdorim në gjimnastikë, ushtrime, sport, për udhëtime, hecje 

dhe kamping.  

28  Lojra; lodra; paisje për gjimnastikë dhe sportive, nëse janë të përfshira në klasen 28; 

topa; reket për badminton; rrjeta për badminton; piasje për badminton; reket për skvosh; 

paisje për lojen skvosh; reket tenisi; paisje për tenis; shkopinjë golfi; toptha për golf; paisje 

për golf; reketa për tenis në tavolinë; paisje për tenis në tavolinë; skija; paisje për skijim; 

këpuca për bore; rripa për rripa për ngjitje; paisje për ngjitje (alpinizëm); paisje për 

rrëshqitje në ujë (surf); doreza për boks; thasë për boks; paisje për boks; shkop bejzbolli; 

doreza për bejzboll; shkop për hokej; paisje për hokej; vegla për harqe gjuetije (artikuj 

sportive); litar për hark (shigjetë); paisje për gjueti; paisje sportive dhe paisje për ushtrime 

trupi; trampoline; komplet për peshkim, paisje për peshkim, shkop për peshkim dhe pjesë 

për to; paisje peshkatarësh, nëse nuk është e përfshirë në klasa të tjera; paisje për peshkim, 

mbajtëse për shtaga peshkimi, fije për peshkatar, grep, plumb për peshkim, tapa për 

peshkim; karrem për peshkim (përveç karremave të gjallë); miza artificiale; karrem 

(artificial); kuti karremi; mbajtës për shkopa të peshkatarit; thumba për shufra peshkimi; 
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rrjeta me mbajtëse për peshkim; karreme (mashtrues) për peshkim; karreme artificiale për 

peshkim; vaza (kurtha për peshkim), doreza për peshkim, pushka për nxjerrjen e fuzhnjës 

(paisje sportive); shufra me pasha, posaçërisht për peshkim; jelek për notim; kontejner dhe 

çanta për peshkim dhe paisje për peshkim; flatra; çanta të përshtatura për bartjen e paisjeve 

sportive; komlet tapa; pikado objektiv dhe pikado shigjeta; artikuj për sporte në plazhë; 

dragonj fluturues (lodra); dyshek për notim;shkopinj në formë unaze; pishinë për notim (për 

lojë); pishina; dërrasa për notim; dërrasa për notim me bark; tobogan; dërrasa për 

rrotullime; In-line patina; ski; mbrojtës, posaçërisht për shpinë, krah, brryla, gjunj dhe nyjet 

e duarve (artikuj sportiv); mjete për golf, dhe ate karrocë për shufra golfi; paisje për tenis 

dhe ate çanta tenisi; paisje për badminton dhe çanta për badminton; paisje për skvosh dhe 

çanta për skvosh.   

34  Shkrepsa;guri për shkrepsa apo çakmak për duhanpirës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/715 

(220) 29/04/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Cien Eternal Orquid 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun;parfumeri;vaj eterik;kozmetikë;krem për fytyrë dhe trup 

(kozmetikë);kozmetikë dekorative, preparate për grim;krem për larje dhe dush, xhel për 

banjë dhe dush, jo për përdorim medicinal;shtesa (aditiv) për banjë, vaj dhe krip për banjë, 

jo për përdorim medicinal;preparate për kujdesin ndaj djellosjes (rrezitjes), për qëllime 

kozmetike;përbërës për kujdesin e lëkurës pas ekspozimit ndaj rrezeve të diellit  

5  Krem medicinal për fytyrë dhe lëkurë;preparate për shërim nga djegiet e shkaktuara nga 

dielli, për qëllime farmaceutike;kremëra (mjekësorë) për aplikim pas ekspozimit të diellit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/791 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KoKuss 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira; produkte nga çokollata; ëmbëlsira nga lesh sheqeri; 

ëmbëlsira nga shllagu i të bardhës së vezës, sheqer dhe uafëll.  
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(210) KS/M/ 2020/792 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Duc de Coeur 

 

 
     

 

(511) 29  Peshk dhe produkte nga peshku, guaca jo të gjalla, produkte nga guaca jo të 

gjalla, fruta deti (jo të gjalla), produkte nga frutat e detit jo të gjalla; ekstrakte nga peshku, 

guacat, pemët dhe perimet; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të thata dhe të ziera 

të produkteve të lartëpërmendura duke përfshirë të thartuara me të ëmbël dhe/ose salcen e 

thartë; produkte nga domatja; xhelatinë; reçel, marmelatë, pire pemësh, shtresa të ëmbla të 

pregatitura nga pemë dhe perime, shtresë e ëmbël e pregatitur me fruta arrore; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi, gjalpë, djath, produkte nga djathi, ajka, jogurti, kvak 

(produkt qumështi), qumësht pluhur për ushqim, ëmbësirë me bazë pemësh, fruteve arrore, 

jogurtit, kvarkut dhe/ose ajkës; arra të përpunuara, përzierje e frutave arrore, përzierje e 

frutave arrore me pemë të thata; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supa në kanaqe, preparate për 

pregaditjen e supave; supa; sallata të cilat kryesisht përmbajnë peshk, guaca, perime, pemë 

dhe/ose produkte qumështi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë peshk, guaca, 

perime, pemë dhe/ose produkte qumështi; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbëhet nga 

peshku, guacat, perimet, pemët dhe/ose produktet e qumështit; ushqim dietik, i cili nuk 

është për qëllime medicinale, i cili kryesisht përmban peshk, guaca, perime, pemë dhe/ose 

produkte qumështi.   

30  Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; kakao, çaj, dhe pije me bazë 

çokolate; kafe dhe kakao produkte për prodhimin e pijeve alkoolike ose joalkoolike; miell 

dhe produkte nga drithrat; drithra, muesli dhe produkte nga drithi me koikërr të plotë; brum, 

nudl (lloj shpagete) produkte me bazë nudl, pica dhe produkte me bazë pice; sushi; buk, 

sanduiq i hapur, sanduiq, pjekurina, pjekurina dhe ëmbëlsira, bombone, ëmbëlsira, çokolatë 

dhe produkte nga çokolata; ëmbëlsirë me bazë nga çokolata; akull për ngrënje; buding; 

mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekje, niseste për ushqim; krip; mustardë; majonez, 

keqap; uthull, salca (si erëza), salcë për sallata; erëza, ekstrakt të erëzave, bimë të thata; 

aroma për ushqime; ushqim i gatshëm, i cili kryesisht përmban produkte nga drithërat, 

brumi, nudl, oriz, buka, pjekurina të cilat kryesisht përmbajnë produkte nga drithërat, 

brumërat, nudl, orizi, buka,pjekurinat dhe/ose ëmbëlsirat; ushqim i ngrirë I cili kryesisht 

përmban produkte nga drithërat, brumërat, nudl, oriz, buk, pjekurina, dhe/ose ëmbëlsira; 

ushqime dietike, të cilat nuk janë për qëllime medicinale, të cilat kryesisht përbëhen nga 

drithërat, brumërat, nudl, orizi, buka, pjekurinat dhe/ose ëmbëlsirat  

31   Pemë dhe perime të freskëta;fruta arrore (pemë);fara, bimë natyrale dhe lule;bimë të 

thara;ushqim për kafshë;shtresa për kafshë  

32  Birra, birra pa alkohol, birra dietike, pije të përziera me bazë birre; ujë të gazuar dhe 

mineral dhe pije të tjera jo alkoolike; limunada; pije frutash dhe langje frutash; lëng nga 

perimet; smuth (pije me tul frutash); shurup dhe preparate për punimin e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përveq birrës), vera, pije të forta (pije), liker, pije të përziera alkoolike, 

koktej dhe aperitiv me bazë pije të forta dhe vera, pije të cilat përmbajnë verë; preparate për 
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punimin e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/793 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Kardis 

 

 
     

 

(511) 29  Mish dhe produkte të mishit, shpendë dhe produkte të shpendëve, mish nga gjahu 

dhe produkte të mishit të gjahut, suxhuk, të gjitha llojet e ushqimit të lartëpërmendur 

poashtu të konzervuara, ngrira dhe thellë të ngrira  

30  Buk dhe ëmbëlsira, pica të përgaditura në mënyrë të veçantë të mbushura me djath, 

spanaq, presh, shunkë (përshutë derri) dhe/ose krem, bukë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/794 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  KauboMix 

 

 
     

 

(511) 30  Bombon sheqeri; pastiqeri; ëmbëlsira [bombona]; bombona përtypëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/795 

(220) 04/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Silvercrest 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra për shtresa mbrojtëse.  

6  Dorëza të dyerëve (reza) prej metali; pajisje metalikë për përforcim (pajisje per 

përforcim te magnetit per detektor te tymit); cilindra gazi (plini) nën presion te punuar prej 

metali; Cilindra gazi (plini) me presion te punuar prej metali; Pjesë dhe pajisje për mallrat e 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

20 

 

lartëpërpërmendura; Figura nga metale të zakonshëme.  

7  Pajisje elektrike për kuzhinë dhe amvisni, të cilat I takojnë kësaj klase, përkatësisht 

përpunuesit elektrik te ushqimit; përpunues ushqimi; mikser [makinë kuzhine]; pajisje për 

prerjën e ushqimit, elektrik; makina kuzhine (elektrike)për përgaditjën e ushqimit [perpos 

per zierje]; përpunuesit elektrik të ushqimit opër përdorim ne amvisni; përpunuesit e 

ushqimit, elektrik; përpunuesit elektrik të ushqimit  për foshnje (beba); pajisje elektrike 

kuzhine  për prerje, përzierje, shtypje; makina për përzierjen e brumit; mikser elektrik; 

përzierës; makina për kullim të lengjeve (ekstraktor); makina për bluarje [elektrike]; 

makina dhe  aparate për përgaditjën e pijeve dhe /ose ushqimit; makina për çepje; makina 

për paketim; makina për paketim të ushqimit; pajisje për mbyllje të foljeve; makina për 

pastrimin e enëve; aparate për pastrim; brusha, të cilat levizin me elnergji elektrike [pjesë 

makinash]; makina për fryerje, gypa plastik ne formë spirale /mehovi/; pompa [makina]; 

mprehës elektrikë; fshesa elektrike; makina për fshirje dhe pastrim; aparate për pastrim, 

elektrike për përdorim shtepiak; aparate për pastrim me avull; thithëse të pluhurit; pastrues 

ultrasonik; makina për paketim me vakum; mulli për kafe, te cilet nuk levizin me dorë; 

aparate elektrike për krijimin e shkumës nga qumështi; makina automatike për shitje; 

makina për përgaditjen e lëngjeve; makina për përgaditjën e pijeve të gazuara [elektrike]; 

Makina për hekurosje dhe presa për rroba; makina për dhenjen e forms se këmishave  dhe 

bluzave.  

8  Vegla të dores dhe makina [te cilat administrohen me dorë]; makinë rroje; makinë rroje, 

elektrike; makina rroje jo elektrike; aparate për çethje për përdorim përsonal, elektrik dhe jo 

elektrike; makina për çethje,jo elektrike tharëse flokësh; aparate të dorës për çethje 

(makina); aparate për depilim; vegla për drejtimin e flokëve, elektrike; hekur për drjetimin r 

flokëve, elektrike; vegla për mbështjellëjen e flokëve, elektrike; pajisje për manikim; vegla 

për manikyr dhe pedikyr; turpi; gërshër për thonj; dana për baskija; prerëse të thonjeve; 

turpi për thonj, elektrike; hekur; hekur elektrik me avull; mprehese të thikave.  

9  Aparate dhe instrumente  gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje  dhe 

peshim, sinjalizim, mbikëqyrje  dhe shpetim; aparate dhe instrumente për bartje, nderprerje, 

transformim, akumulim, regullim ose kontrollim te energjisë elektrike; aparate për xhirim, 

transmetim dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; bartësit magnetic të të dhenave; 

mekanizma për aparate të cilat lëvizin më  monedha metalike ose me numërues; makina 

llogaritëse ; kalkulues xhepi; aparate për përpunimin e të dhenave; kompjutere; laptop 

kompjuter; tablet kompjuter; pajisje për përpunimin e të dhenave; pajisje shtesë 

kompjuterike; tastatura për kompjutera; minj kompjuteri; media për memorje; kartela për 

veprim, CD dhe DVD disqe të xhiruara me hereto se të zbrazët; audio aparate; pajisje 

digjitale për reprodukimin e shenimeve te zëshme; pajisje digjitale për xhirimin e 

shenimeve te zëshme; audio aparate të vlerës se lartë të zërit;pjesë dhe pajisje për audio 

aparate; kontakte (akustikë); repetitor; zërime; radio aparate; radio pajisje për automjete; 

shtepiza për zërim/horne/; zmadhuese zeri; sisteme të zërimit; zërime të instaluara në rroba; 

mikrofona; MP3 lexuesit; mp4 lexues; pajisje për reprodukim  për bartësit e zërit dhe 

fotografisë; lexuesit bartes multimedial, plejera/lojtarë/; plejer digjital; stereo akorduesit; 

degjuese; degjuese pa tel; degjuese të cilat vendosen ne vesh; degjuese telefonike; degjuese 

për telefona mobil; degjuese pa tel me mikrofon; helmeta per realitetin virtual; aparate 

audiovizuele; IT i dhe pajisje audiovizuele; aparate televizive; televizor digjital; monitor 

me ekran nga kristalet e lëngëta [LCD]; plazma televizor; pranuesit televiziv [televizor]; 

lexues [pajisje për përpunimin e të dhenave]; video bim pajisje; pajisje  kinematografike; 
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kamkorder; video pajisje; xhiruesit video digjital; media për xhirim digjital; aparate 

digjitale për telekomunikim; video lexuesit digjital; DVD plejer/lojtarë/ dhe; DVDpajisje 

për xhirim; video plejer; video rekorder; aparate të kombinuara  për reprodukim dhe/ose 

xhirim video, audio dhe/ose  shenimeve; pranuesit digjital  (resiver); digjital shperndaresit; 

instrumentie për emitim satelitorë; Pajisje pranimi satelitore; pajisje për komunikim 

satelitorë; marres dhe shperndares satelitorë;  antenna pranimi (marrje)  për emitim 

satelitorë; kamera fotografike; fotoaparate digjitale; shtepiza për kamera;apparat 

fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; kabllo elektrike; kabllo për transmetim dhe 

pranim të zërit  dhe fotografisë; kabllo për tyransmetim të te dhenave; kabllo për bartje të 

sinjaleve optike; USB kabllo; kondenzator, nderpreresit; lexuesit e  bar-kodeve; aparate për 

matjen e shpenzimeve të energjisë elektike; USB pajisje; USB media memorike; USB 

mbushes; lexuesit e kartelave  USB ; USB adapter; telefon; telefona pa tel; telefona digjital; 

Internet telefona; telefona mobil; marrësit telefonik; teleprintere; faksimil makina; aparate 

për skenim te fotografisë; shtypësit  multifunkcional me shtypje, skenim dhe faks; 

transmetuesit  telekomunikacioni; peshore; këllef (mbeshtjellese) për telefona të mençur; 

kӕllef për telefona te mençr; korniza për telefona te mençur; mbajtës te adaptuar për 

telefona mobil; bartes për telefona te mençur; folje mbrojtese  të adoptuara për telefona te 

mençur; pajisje për rrjetin pa tel dhe lokal;  drejtuesit nga largësia; këllef për tablet 

kompjutera; shtëpiza kompjuteri; bartësit e murit për monitorat televiziv; selfi shkopa 

[monopod dore]; antena; prizat, bazat dhe kontaktet e tjera [kyqësit elektrik]; aparate dhe  

instrumenti për kontrollimin e pajisjeve elektrike; Pajisjet e sistemit global të pozicionimit 

[GPS]; syze [optikë]; syze me kamera të integruar; syzet e realitetit virtual; mbajtës të 

syzeve të realitetit virtual; mbajtës të  aparateve fotografike; trekëmbësh për kamerat; 

simulatorë instrumentesh; orë të zgjuara; pajisjet e kontrollit të menaxhimit të rrjetit; 

pajisjet e kontrollit të rrjetit; lapsa elektrik; karikues; pajisje për telefonim me duar të lira  

[hends fri]; complete për telefona dhe telefonim pa angazhim të duarëve; adapter priza;  

adapter  elektrik; objektive [lenta-thjerreza] [optike]; aparate për kontrollimin e 

temperaturës; ndërpreres kohe, automatik; termometra, të cilët nuk janë për përdorim ne 

mjekësi; termometër digjital, të cilët nuk janë për përdorim ne mjekësi; sensor të levizjeve; 

digjitalizator; distributer(shperndaresit) digjital; mbylles I kapakut [fotografik]; zile 

elektrike për dyer; pajisje për karaoke; radio pajisje me sisteme zgjimi; radio aparate më 

orë; radio aparate dhe instrumente; komanda për mbylljen e dyerëve  të cilat komandohen 

përmes radiove; pajisje për leximin e kartelave; adapter për lidhjen ne mes të pajisjeve 

mediale; pjesë dhe pajisje për  pajisje komunikimi; pajisje për mbikëqyrjen e foshnjeve 

(bebeve); karikues bartës; pajisje të alarmit (sirena); pajisje elektrike të alarmit; detektor të 

tymit; pajisje provuese për detector të tymit; Kapak dekorues, të adaptuar për detektor të 

tymit; Pajisje për manipulim nga largë  dhe / ose priza radio për kontrollin e ndriçimit; 

Aplikacione softueri për kontrollim të ndriqimit-dritës; Llamba LED; Prizat e radios për 

kontrollin e dritës; pajisje bartëse për percjelljen e aktivitetit ; Softuer për kontrollimin e 

klimes se brendëshme, qasjes se sistemeve të sigurisë; Termostate digjitale për kontrollimin 

e klimes; stacione digjitale meterologjike; Senzor, detector dhe instrumented he pajisje  për 

mbikëqyrje; Pajisje bartëse navigacioni Pajisje bartëse elektronike  navigacioni; Pajisje 

navigacioni për automjete.  

10  Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate për matjen e presionit të gjakut; oximetra 

pulsi; aparate masazhesh; masazhet e shputave të këmbëve; aparate masazhesh estetike; 

pompa për gji të nënat ushqyese me gji; përjashtuar nga mallrat e lartpërmendura, produkte 
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për aktivitet seksual, shëndetin seksual ose mirëqenien seksuale; Aparate  sensorike për 

qëllime diagnostike mjekësore; aparate trajnimi për stimulim për qellime  mjekësore; 

aparate për stimulimin terapeutik të grupeve të muskujve; rripa elektrikë për qëllime 

mjekësore; termometra klinikë.  

11  Pajisje për ndriçimin, ngrohjen, gjenerimin e avullit, zierje, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë; kamin; pajisje për prodhim të avullit; tenxhere elektrike me avull; 

aparate elektrike për zierje me avull; tharëse flokësh; batanije elektrike; jastek elektrik, të 

cilët nuk janë për përdorim mjekësor; furrat me mikrovalë [pajisje për zierje]; friteza; 

pajisje për përgaditjen e senduiçave, elektrike; pajisje elektrike për petulla(krofne) 

Amerikane; aparate për pjekëje; pajisje për zierje; enë elektrike për grill; enë kuzhine 

elektrike për zierje, pjekje dhe/ ose pjekjen e pjekurinave; toster elektrik për bukë; aparate 

për vafle; aparate elektrike për zierjen e kafes; pajisje për ngrohjen  për shpërndarëje të 

pijeve të nxehta; Tharëse robash; aparate për ventilim; ventilatora; vaska bartëse 

elektronike per këmbë; aparate për ngrohje; kamina elektrik; pajisje shtepiake për ngrohje; 

njesi për kondicinimin e ujit; aparate për filtrimin e ujit  të pijëshem; instalacione ndriçimi; 

trupa ndriçues; llampa për tavolina të punës; pajisje drejtuese ndriçuese  kompjuterike; 

pajisje elektrike për përgaditjën e jogurtit; aparate për kupa (kokoshka);  fontanë çokolate, 

elektrike; makina për përgaditjën e shkumes nga sheqerit; pajisje për sauna; llampa infra te 

kuqe; pllaka shporeti (ringla); ngrohës për shishe për foshnje (bebe); ngrohes uji; termofor; 

termofor uji elektrik; pllaka elektrike për zierje; makina për tharjen e enëve; vegla infra te 

kuqe  [pajisje elektrike]; Pajisje ngrohese; llampa solare, drita solare; Pajisje solare për 

ndriçim të qelizave ; llampa  me qark solar; ndriçus dekorativ;  Ndriçime për dekorime  

festive; llampa për dekorime festive, ndriçime elektrike për dekorime festive; qirinj me 

llampa; Drita halogene, llampa kursyese; drita halogene; pajisje ndriçuese halogene; LED 

qirinj; poqa elektrike me  diode te cilat emitojnë drita-ndriçime [LED]; diode te cilat 

emitojnë ndriçime-drita – pajisje ndriçimi; LED dioda, pajisje për ndriçim; Reflektor për 

pajisje  dhe instalacione për ndriçim; Reflektor e për llampa, reflektorë për rrugullimin  e 

ndriçimit; poça reflektori; numra ndriçes për shtepia; zingjirë reflektues; zingjirë reflektues 

ne ngjyra të ndryshme  për qellime dekorative; ndriçime për qellime dekoruese; llampa 

tavolinash;  ndriçues-drita tavolinash; Ndriçues Kërshendellash (perpos qirinjeve).  

12  Pompa për fryerjn e gomave për automjete  dhe barka; pompa për biçiklata.  

15  Instrumente muzikore; pajisje muzikore; pjano; pjano elektrike; pjano të cilat mund të 

rokullisen; gitare;  rripa për gitare; tela për gitare; dorashka për përshtatjen e gitares; rripa  

per krah për gitare ; gitare elektrike; mbeshtetese dore për gitare; kapodaster[ Kapak i 

lakuar metalik për kitarë akustike / elektrike.] për gitare; dridhje për gitare; sete për gitare.  

16  Aparate për shkatrrimin e lëtres [shreder] për përdorim në zyre;  folje plastike 

(montuese) për përdorim ne amvisni, folje plastike për zierje; Libra; sete për tavolina të 

punës, shtresa –baza për tavolina të punes, mbajtese per pajisje për tavolina të punës; rafte 

për dokumentacion për tavolina te punes; thasë plastike për paketim; foto; material 

dekoruese dhe artistike  dhe pajisje nga druri.  

20  Ndalues plastik për dyer; ndalues për dyer, jo metalik; shtatore (statu), figura dhe vepra 

artistike dhe dekorime nga materiali siç është  druri, dylli, gipsi ose plastika, të cilat i 

përkasin kësajë klase.  

21  Pajisje dhe enë kuzhine  ose shtepiake; pajisje kuzhine; gjëra te nevojshme shtepiake; 

mulli për kafe;  krijues shkume për qumësht jo elektrik; nxjerres të tapave, elektrik dhe jo 

elektrik; mbajtës për sapuna; krehër; krehë për foshnje[bebe]; brusha (perpos brushëzave); 
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brusha për higjienë përsonale; brusha për flokë; brusha për pastrim lëkure; brusha me 

dridhje-osciluese sonike për kujdesin e lëkurës;  brusha termike për flokë; brusha për 

makiazh-shminkim; aparate për fshirjen e makiazhit-shminkes, elektrike; aparate elektrike 

për vendosjën e makiazhit-shminkës;  brusha për dhembë; brusha elektrike për dhembë, 

elektrike; pajisje kozmetike; sperkates te aromave; filxhana; termo filxhana; pjata; shishe .  

24  Mbulesë për tavolina.  

25  Mbeshtjellese për kokë; mbeshtjellese për kokë me zërim të vendosur- ngjitur; 

Dorashka me një gisht, posaçërisht dorashka me një gisht për foshnje-bebee, kunder 

grithjeve; çarçafa, jorgana  për foshnje; pajisje për foshnje - bebe [veshje].  

26  Rrotullues elektrikë të flokëve.  

28  Lodra; lodra elektronike; aparate për shtëpiza për lojëra  
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(540)  Kania 

 

 
     

 

(511) 29  Kubëza për supë, supë në pluhur, bujon, supa, supa viçi, preparate për përgaditjen 

e supës; gjella të gatshme dhe ushqim i ngrirë, të cilat kryesisht përmbëhen nga mishi 

dhe/ose peshku dhe/ose shpendët dhe/ose shtazë gjahu dhe/ose fruta dhe/ose perime; 

qumësht dhe produkte qumështi, vaj me erëza; perime të përpunuara, qepë të përpunuara, 

lyerës në bazë perimesh  

30  Erëza, produkte erëzash, aroma erëzash, esencë erëzash, ekstrakt erëzash, bimë të 

përpunuara, kripëra me erëza, shtesa erëzash, shtesa për gjella, produkte të aromave dhe 

erëzave, erëza dhe aroma për supa, erëza për sallata, biber, krip për zierje, keçap, salca, 

lyerës i hollë për sallata; gjella të gatshme dhe ushqim i ngrirë, të cilat kryesisht përmbëhen 

nga petët dhe/ose orizi; puding nga orizi; kubëza për salcë dhe salca në pluhur; salca; 

majonez; remoladë (salcë franqeze); ren (gjethe e ngjajshme me lakër-erëz); senf; uthull; 

kruton (kubëza buk të thekura).   
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(540)  Duonissimo 
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(511) 30  Pjekurina dhe produkte pastiqerishë, keks.   
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(540)  Jetgum 

 

 
     

 

(511) 5  Gomë medicinale përtypëse, përfshirë goma përtypëse me zëvendësuesit e sheqerit.  

30  Gomë përtypëse, përfshirë goma përtypëse me zëvendësuesit e sheqerit.  
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(540)  Juicy Splash 

 

 
     

 

(511) 30  Çokollatë, produkte të çokollatës, produkte të çokollatës të mbushura me shurup, 

ëmbëlsira sheqeri.  
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(540)  Juicys 

 

 
     

 

(511) 30  Pjekurina dhe ëmbëlsira; çokollatë dhe produkte të çokollatës; bombona; 

ëmbëlsira; bombon gome frutash dhe rrënjë të ëmbla [ëmbëlsira]; bombona; përfshirë të 

gjitha produktet e lartpërmendura me zëvendësues të sheqerit.  
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(511) 29  mish, përpunime mishi dhe produkte të mishit të tahtë, suxhuk dhe mish I 

konzervuar, xhelatinë nga mishi, ekstrakt mishi.   
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(540)  Cien Skin Foodies 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dokorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shampon; tonik për flokë; llaqe për flokë; ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienen orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike.  

5  Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 

pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopinj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësor; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditor, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga letra 

apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.  

8  Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e 

lartëpërmendura.  

16  Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 
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domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë.   

25  Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/815 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Ecorino 

 

 
     

 

(511) 30  akullore, kaush për akullore, qumësht i ngrirë (akullore), çaj i akullt, ëmbëlsira të 

ngrira, kuleq të ngrirë, produkte pastiqerie të ngrira; torte ma akullore; ëmbëlsirë me 

akullore; akull; jogurt i ngrirë; sherbet (desert sheqeri i ngrirë); lëpirëse e akullt; kub akulli; 

akull për ngrënje me shije pemësh; ëmbëlsira të ngrira që përmbajnë akullore; akull për 

ftohje; akull për ngrënje; akullore vafli; vafl kaush; kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapioka; 

sago; zavendësues për kafe; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; pjekurina dhe produkte 

pastiqerije; mjaltë; shurup dhe melasa; tharm; pluhur për pjekurina; krip; mustardë, uthull; 

salca (mëlmesa shtesë); mëlmesa.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/816 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  El Tequito 

 

 
     

 

(511) 29  Tranguj të thartuar i të gjitha llojeve; produkte të konzervuara, të cilat janë të 

përfshira me këtë klasë, e posaqërisht mish, peshk, shpendë, mish gjahu, suxhuk, pemë dhe 

perime; produkte të thartuara, të cilat janë të përfshira me këtë klasë; ushqime të gatshme të 

cilat të cilat kryesisht përmbajnë mish dhe/ose peshk dhe/ose shpendë dhe/ose mish gjahu 

dhe/ose suxhuk dhe/ose pemë dhe/ose perime me shtesa të orizit dhe/ose brumëra; 

grimësira, të cilat janë të përfshira me këtë klasë.   

30  Relish (shtesa për ushqim); salcë; oriz; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëne 

nga orizi dhe/ose brumërat dhe/ose produkte nga drithërat me shtesa të mishit dhe/ose 

peshkut shpendët dhe/ose mish gjahu dhe/ose suxhuk dhe/oseperime dhe/ose perime; tortile 

(brum i mbushur i mbështjellë) dhe takos (ushqim meksikan) i mbështjellë; produkte 

bukëpjekësi,  tortile të mbështjella, tortile për takos; grimtësira të cilat janë të përfshira me 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

27 

 

këtë klasë, nachos (tortila çips).  

31  Bajame të freskëta dhe pemë arrore të freskëta të të gjitha llojeve.   

32  Birra, pije të përziera që përmbajnë birrë; ujë mineral i gazuar dhe pije të tjera 

joalkoolike; limunadë; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për 

krijimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/817 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Envitas 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë, pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, kuleq, ëmbëlsira, keks, keks nga 

drithërat, keks integtal, keks me mbushje, keks me krem mbushje, keks me mbushje të 

pemëve; duke përfshirë të gjitha produktet e cekura me çokolatë dhe/ose duke shfrytëzuar 

zëvendësues për sheqer.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/818 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Solegria 

 

 
     

 

(511) 32  Pje joalkoolike; birra dhe pije ngjashem me birren; ujë mineral; pije joalkoolike 

freskuese; lëngje frutash  

33  Pijet alkoolike, veçanërisht dhe ekskluzivisht sangria[koktel me Xhenxhefil ale, verë e 

kuqe spanjolle, mollë jeshile, shurup panje, limon]  

35  Sherbime komerciale dhe tregtije dhe informimi te konsumatoreve; ndihma afariste , 

udheheqja e punëve dhe administrimi afarist; analiza afariste, hulumtime afariste dhe ofrimi 

I informacioneve afariste; publikime-shpallje, marketing dhe sherbime promocioni; 

sherbime te import exportit  
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(210) KS/M/ 2020/819 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Solevita 

 

 
     

 

(511) 29  Pije me bazë qumështi që përmbajnë fruta; pije  nga jogurti; qumësht soje 

[zëvendësuesi i qumështit]; kumsht- hirrë.  

30  Çaj i akullt.   

32  Limonada; lëngje nga perimet [lengje]; lëngje me bazë  soje, përpos zavendesimin per 

qumësht; shurupe për përgaditjën e pijeve  me fruta; pije jo alkoolike; pije nga lëngjet e 

frutave; smuth; ujë të aromatizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/820 

(220) 05/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Sondey 

 

 
     

 

(511) 30  Bukë, pjekurina dhe produkte embëlsirash, në veçanti kek ,  kek dhe biskota; 

çokolatë dhe produkte nga çokolata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/944 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Floralys 

 

 
     

 

(511) 16  Produkte nga letra, të përfshirë në këtë klasë, përkatësisht letër toaleti, faculeta të 

lagura, faculeta, peceta tavoline, peshqir letre, faculeta letre, peceta letre, peceta letre për 

përdorim për kozmetikë.  
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(210) KS/M/ 2020/945 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  footflexx 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.   

35  Publikime; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim të zyres; shërbimet e 

shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes me pakicë përmes 

internetit dhe shërbimet on line të porosisë përmes internetit lidhur me veshjet, mbathjet 

dhe mbulesave për kokë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/946 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Florabest 

 

 
     

 

(511) 6  Pyka metalike për tu vendosur në tokë për tharëse rrobash që sillen dhe/ose 

ombrellë për diellë; tel jo elektrik nga metali i zakonshëm  

7  Pompa, të përfshira në këtë klasë; pompa zhytëse dhe pompa uji shiu; kositëse motorike; 

mjete dhe paisje elelektrike për për kopshtari; paisje për aparate dhe mjete elektrike për 

kopshtari, të përfshira në këtë klasë; kositëse për bari; trimer (lloj sharre) për rrethojat e 

gjalla, sharra motorike dhe sharra makine; makina termike për zhdukjen e rrënjëme me 

flakë  

8  paisje dore për punimin e tokës, paisje dore për trajtimin e bimëve, paisje dore për 

kositjen e barit, gërshërë të mëdha dore; trimer (i dores) për murin e gjallë  

9  Rroba sigurie, helmetë mbrojtëse,mbathje mbrojtëse, syze mbrojtëse, doreza mbrojtëse, 

sensor solar lëvizës; llogaritës për sisteme për spërkatje dhe ujitje.   

11  Aparate për pjekje dhe paisjet, të përfshira në këtë klasë; llampa ndriquese; enë kopshti 

për ujë; aparate për spërkatje dhe ujitje; llampadar solar.  

16  Qese për mbeturina nga letra dhe plastike; materijal për paketim nga plastika për 

mbmbulim dhe mbrojtje të bimëve dhe për qëllime të tjera kopshtarije; fije (konop) nga 

letra.   

17  Gypa për ujitje; pjesë dhe mbyllës si dhe shtesa për gypa.   

18  Rripa çante për vegla kopshtarije; çadra dielli dhe paisje për çadra dielli, të përfshira në 

këtë klasë  
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19  Kopshte të mbuluara (lëvizëse) nga plastika dhe gjami; mure ansore nga druri ose 

plastika.  

20  Dekorime kopshtarije nga druri ose plastika; dekorime solare nga druri dhe plastika për 

kopshte; elisa të vogla (dekorime plastike për kopsht), mobile kopshtarije, karrige për 

kopsht, karrige pushimi për kopsht, tavolina për kopsht, rafte, hulaja për kopsht, tavolina, 

jastek me tapiceri për mobile për kopsht; jastek për gjunjë; enë për kompostim nga druri 

ose plastika; mbajtës për gypa të cilët nuk janë nga metali  

21  Artikuj dekorativ nga xhami ose çermaika për kopsht; dekorime solare nga xhami ose 

qeramika për kopsht; aparate për ujitjen e luleve dhe bimëve; mjete për ujitje, spërkatëse, 

spërkatëse për kopsht; brusha për fshirje dhe pastrim; mbjellëse dhe enë për bimë, kovë, 

enë dhe shporta për lule dhe bimë, të përfshirë nëkëtë klasë; tharëse rrotulluese për rroba 

dhe paisje për to, të përfshira në këtë klasë; enë me trëndafila  

22  Streha dhe pëlhura për mbrojtjen dhe mbulimin e bimëve, tenda anësore; fije lidhëse 

nga plastika; tenda anësore nga tekstili.   

24  Mbulesa për tavolina; fije të endure të tekstilit.   

25  Veshje, mbathje, mbules koke, pantallona, xhaketa, përparëse, jelek, dorëza, të gjitha 

produktet për përdorim në kopsht  

27  Bari artificial; shtroja para dere; shtroja me hapësirë etisoni.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/947 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Formil 

 

 
     

 

(511) 3  Detergjent për larjen e rrobave; preparate për zbardhim; preparate për pastrim; 

tretje për polirim; preparate për mënjenimin e yndyres; preparate abrasive; sapun pluhur; 

preparate për pastrimin e tekstilit; sapun për rroba.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/948 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  formoso 

 

 
     

 

(511) 30  kafe, zavendësues për kafe, kafe e përzier, ekstrakt kafeje, preparate për kafe.   
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(210) KS/M/ 2020/949 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Freeway 

 

 
     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe langje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për krijimin e pijeve.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/951 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Freshona 

 

 
     

 

(511) 29  Pemë dhe perime të konzervuara, afatgjate, të përpunuara, të fermentuara, të 

thata, të ngrira dhe të ziera; pemë dhe perime të konzervuara, duke përfshirë produkte 

turshi; pemë dhe perime në shishe; koncentrat lëngu nga perimet për ushqim.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/953 

(220) 13/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FRO’FRAIS 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi, përkatësisht vaj qumështi për ngrërje dhe 

yndyrë qumështi, gjalpë; djath dhe produkte djathi, përkatësisht salca nga djathi, lyerës nga 

djathi, fondu (lloj djathi), djath i freskët, kombinim i djathit me grimsina që kryesisht janë 
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nga djathi, djathi krem, djathi gjerman, djathi pluhur, zavendësues për djath, gauda djath, 

djath edamer, djath çedar, djath i butë, jogurti grek, djath i bardhë, djath i përpunuar, kek 

me djath (kuleq djathi), djath në formë salce dhe kroket nga djathi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1008 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MCENNEDY 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe shtazë gjahu, përfshirë mallërat të lartëpërmendurat në 

formë të ngrirë; produkte mishi dhe produkte të mishit të thatë; esktrakte mishi; guaska; 

pemë dhe perime të konzervuara, thara dhe ziera, përfshirë mallrat e lartpërmendura në 

salcë të ëmbël dhe/ose thartë (thartuar); xhelatinë; xhem, marmellatë, kompot dhe lyerës të 

tjerë të ëmbël; vezë, qumësht dhe produkte qumështi të përfshira në këtë klasë, posaqërisht 

gjalpë, djath, qumësht të freskët, qumësht afatgjatë, ajkë, jogurt, djath kuark, qumësht në 

pluhur për ngrënje, deserte nga jogurit, djath kuark dhe ajkë; mish i konzervuar, suxhuk, 

peshk, pemë dhe perime; arra të përpunuara; vaj dhe yndyrë për ushqim; ushqime të 

menjëhershme dhe ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët 

ose perime, të përfshira në këtë klasë; ushqime dietike dhe produkte ushqimore, që 

përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpendët ose perimet, të pa përshtatura për përdorim 

mjekësor, të përfshira në këtë klasë  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues të kafesë; miell dhe preparate 

nga drithërat, posaqërisht drithëra, musli dhe produkte integrale; brumëra; pije në bazë të 

kafesë, çajit, kakaos ose çokollatës; preparate nga kafeja dhe kakao për përgaditjen e pijeve 

alkoolike dhe atyre jo alkoolike; aroma për ushqim; bukë dhe pjekurina të ëmbla, 

posaqërisht baget, pica; produkte pastiqerie, akull; puding; mjaltë, melasë; tharm buke, 

pluhur për pjekurina, nisheste për ngrënje; krip; senf; majonez, keqap (salcë domatesh); 

uthull, salca (shtesa për ngrënje), salcë e hollë për sallatë; erëza, ekstrakte erëzash, barishte 

të thata; ushqime të menjëhershme dhe ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga 

brumërat ose orizi, të përfshira në këtë klasë; ushqime dietike dhe produkte ushqimore, që 

përbëhen kryesisht nga brumërat ose orizi, të pa përshtatura për përdorim mjekësor, të 

përfshira në këtë klasë.  

31  Pemë dhe perime të freskëta; fruta arrore; fara, bimë dhe lule natyrale; bimë të thata; 

ushqim për kafshë dhe ushqim i përzier për kafshë; shtretër për kafshë.  

32  Birra; pije jo alkoolike; birrë me kalori të ulët; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera 

jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për përgaditjen e 

pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveq birrës) të përfshira në këtë klasë, posaqërisht vera, pije të forta 

alkoolike dhe liker, pije alkoolike të përziera me qumësht, koktej dhe aperitiv baza e të 

cilave janë pijet e forta alkoolike ose vera, përveq uiskit; pije të cilat përmbajnë verë; 

preparate alkoolike për përgaditjen e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2020/1009 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Maribel 

 

 
     

 

(511) 29  Xhelatinë, xhem, lyerës nga frutat, lyerës i ëmbël, përkatësisht marmellatë, 

xheme, xhelatina, të përfshira në këtë klasë.  

30  Lyerës të ëmbël, veqanërisht mjaltë dhe shurup, të përfshira në këtë klasë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2020/1011 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Maître Jean-Pierre 

 

 
     

 

(511) 29  Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi, përfshirë shpendët 

dhe/ose produkte nga mishi, dhe/ose peshku, dhe/ose produkte nga peshku, dhe/ose guaska, 

kërmij, fruta deti, gaforre me guaskë, dhe/ose produkte nga to, dhe/ose perime, dhe/ose 

patate, dhe/ose kërpudha, dhe/ose fruta, dhe/ose produkte të qumështit, dhe/ose pjekurina, 

dhe/ose vezët; supa; të gjitha të lartëcekurat, poashtu në formë të ngrira thellësisht.   

30  Brumëra dhe pjekurina, baget dhe ushqime me petë (nudëll/ushqime nga brumi pa 

tharm), poashtu edhe si paragjellë, poashtu thellësisht të ngrira; bukë, produkte nga buka; 

pjekurina dhe ëmbëlsira, përfshirë tart, posaçërisht kroasant dhe pitalka të vogla, poashtu 

edhe të ngrira thellësisht; torte; akullore; salca, përfshirë dhe salcat për sallata (me qumësht 

të thartuar, jogurt, kefir, produkteve të gjalpës së qumshtit, produkte qumështi të përziera 

dhe gjalpe); të gjitha të lartëcekurat, poashtu në formë të ngrira thellësisht; çokollatë dhe 

produkte nga çokollata. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

34 

 

(210) KS/M/ 2020/1012 

(220) 20/05/2020 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Nobelaner  

 

 
     

 

(511) 32  Birra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1146 

(220) 09/06/2020 

(731) Viva Fresh sh.p.k.  

Veternik pn, 10,000 Prishtinë, KS 

(740)  Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor 

rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan. 

 
 

(540)  “Qobani” 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1502 

(220) 21/07/2021 

(731) Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(591) E Kuqe E Bardhe 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Kartat kryesore të koduara, karta identiteti, karta rrjeti të integruara [karta 

inteligjente] / karta inteligjente [karta rrjeti të integruara], kartela shpërblimi, kartela 

dhurate dhe kartela klubesh qe mund te përdoren për te blere pajisje eklektike, pajisje 

joelektike, mallra shtëpiake, mallra kuzhine, monitorojnë dhe udhëheqin profilet e 

programeve te tyre te anëtarësimit ne lidhje me ruajtjen e llogarive me vlere, qasjen ne 
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menytë e te dhënave dhe vendet për ruajtjen e informatave, mbajtës për kodimin e kartelave 

dhurate.  

16  Karta tregtare, përveç atyre për lojëra.  

28  Karta tregtare për lojëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1503 

(220) 21/07/2021 

(731) Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojëra, vërnik. Llak; mbrojtës kundra ndryshkjes dhe kundra dëmtimit të drurit; 

materie për ngjyrosje; substance acidësish / fiksues /; rrëshira natyrale të papërpunuara; 

metale në formë fletë dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, disenjatorë stampues dhe artistë.  

17  Material për paketim, ndërprerje dhe izolim, gypa të lakueshëm jo nga metali, izolues i 

ndërtesave kundër lagështisë, material izolues-styropor.  

19   Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të fortë jo metalike për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente, jo prej metali. gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva *, çimento, gëlqere, suva themelore, suva rrafshues për brenda 

dhe 

jashtë. llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, fasada 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). 

Llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, fasada paraprakisht të 

lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). suva e plote struktural për 

përdorim te brendshëm dhe të jashtëm. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1504 

(220) 21/07/2021 

(731) Bau Market sh.p.k Bajram Gashani 

VETERNIK-PRISHTINË, KS 

(591) E kuqe, e bardhe, hiri 

(740)  ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kartat kryesore të koduara, karta identiteti, karta rrjeti të integruara [karta 

inteligjente] / karta inteligjente [karta rrjeti të integruara], kartela shpërblimi, kartela 
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dhurate dhe kartela klubesh qe mund te përdoren per te blere pajisje eklektike, pajisje 

joelektike, mallëra shtëpiake, mallra kuzhine, monitorojnë dhe udhëheqin profilet e 

programeve te tyre te anëtarësimit ne lidhje me ruajtjen e llogarive me vlere, qasjen ne 

menytë e te dhënave dhe vendet për ruajtjen e informatave, mbajtës per kodimin e kartelave 

dhurate.  

16  Karta tregtare, përveç atyre për lojëra.  

28  Karta tregtare për lojëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1601 

(220) 29/09/2020 

(731) Vertigo Visual LLC Skopje 

Business registration no. 6025412  

Skupi 3, no. 74, Skopje- Karposh, Karposh, 

Maqedoni e Veriut, MK 

(591) Blu, Verdhe, Bardhe ,Roze, Gjelbër  

(740)  Ardian Rexha, Avokat  

Deloitte Kosova SH.P.K. 

 

Rr. Lidhja e Pejes Nr. 117, 10000, Prishtine, 

Republika e Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Program kompjuterik, i regjistruar; personazhe te animuara.  

16  Piktura te rivizatura; vizatime grafike.  

32  Pije jo alkoolike; ujë mineral dhe i gazuar.  

35  Shitje me shumice dhe pakice.  

42  Programe komjuterike si sherbim [SaaS].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1607 

(220) 25/09/2020 

(300) 202000639  29/07/2020  MK 

(731) Vertigo Visual LLC Skopje 

Skupi 3, no. 74, Skopje- Karposh, Karposh, 

Maqedoni e Veriut, MK 

(591) Blu,Verdhe, Bardhe ,Magenta 

(740)  Ardian Rexha, Avokat  

Deloitte Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejes 

Nr. 117, 10000, Prishtine, Republika e 

Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Program kompjuterik, i regjistruar; personazhe te animuara.  

16  Piktura te rivizatura; vizatime grafike.  

35  Shitje me shumice dhe pakice.  

42  Programe komjuterike si sherbim [SaaS].  
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(210) KS/M/ 2020/1716 

(220) 05/07/2021 

(731) “TEAM8” SH.P.K. Rruga Agim 

Ramadani, C2 nr.9, Prishtinë, KS 

(591) E gjelber 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual. 

maska anestetike, maska terapeutike për fytyrën, maska LED për qëllime terapeutike, 

maska për përdorim nga personeli mjekësor, maska të frymëmarrjes për frymëmarrje 

artificiale, maska sanitare për qëllime mjekësore.  

35  Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës  

39  Transportimi, paketimi dhe magazinimi i mallit, arranzhimi i udhëtimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1775 

(220) 30/10/2020 

(300) 4083557  10/09/2020  ES 

(731) Almirall, S.A.  

Ronda General Mitre, 151 

08022 Barcelona, Spain, ES 

(591) E kuqe (pantone 2034), e kaltër 

(pantone 295), e gjelbërt mint (pantone 

566), dhe të verdhë (pantone 1205).  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate farmaceutike për trajtimin e kushteve të lëkurës 

parakanceroze dhe kanceroze të rrjedhura nga keratinocitet  

16  Materiale të shtypura, përkatësisht, broshura, revista, zhurnale, manuale udhëzimesh 

dhe raporte në fushat e sëmundjeve dhe çrregullimeve dermatologjike, dhe përdorimi i 

pajisjeve mjekësore për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve dermatologjike  

41  Shërbime arsimore, përkatësisht, trajnim dhe mësimdhënie mjekësore; ofrimi i klasave, 
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punëtorive, seminareve dhe konferencave edukative në fushat e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve dermatologjike, dhe përdorimi i pajisjeve mjekësore që kanë të bëjnë me to; 

ofrimi i një faqe në internet që përmban regjistrime video të pa-shkarkueshme në internet 

që shfaqin informacione të kujdesit shëndetësor  

42  Shërbime farmaceutike për hulumtim dhe zhvillim  

44  Ofrimi i informacionit mjekësor; këshillim shëndetësor; shërbimet e telemjekësisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/1810 

(220) 04/11/2020 

(731) PROEX SH.P.K 

Rr. Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e bardhe, e kremt 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, 

qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e 

drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne 

klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore, 

ushqimi per kafshe, malta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2073 

(220) 21/12/2020 

(300) 018258569  31/10/2020  EU 

(731) Avanti GmbH Franz-Broetzner-Straße 

11 5071 Wals bei Salzburg AUSTRIA, AT 

(591) E verdhë, e zezë 

(740)  Virtyt Ibrahimaga Shita&Ibrahimaga 

L.L.C. Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   
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(511) 1  Preparate kimike për përdorim si aditivë i karburantit për përmirësimin e djegies; 

aditivët kimikë për karburant motorik; hidrogjen;   

4  Karburantet: aditivë jo-kimik për karburante; ndriçues; energji elektrike; lubrifikantë; vaj 

industrial.   

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e veturave, përkatësisht lubrifikantë, 

lëng për frenat, aditivë kimikë dhe jo-kimikë për karburante dhe lubrifikantë, anti-friz; 

preparate pastrimi dhe aromatizues; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesë të 

veturave, aksesorë të veturave, lëndë djegëse, vajra motorik, mallra për kujdesin ndaj 

veturës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin dhe pije.   

37  Riparimi, mirëmbajtja, furnizimi me karburant dhe rimbushja e automjeteve; stacionet e 

shërbimit të automjeteve (karburantit dhe mirëmbajtjes); pastrimi i automjetit dhe larja e 

veturës;   

44  Sigurimi i dusheve publike, objektet e banjove dhe tualetet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2020/2074 

(220) 21/12/2020 

(300) 018258557  22/06/2020  EU 

(731) Avanti GmbH Franz-Broetzner-Straße 

11 5071 Wals bei Salzburg AUSTRIA, AT 

(591) E verdhe, e zezë 

(740)  Virtyt Ibrahimaga Shita&Ibrahimaga 

L.L.C Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim si aditivë i karburantit për përmirësimin e djegies; 

aditivët kimikë për karburant motorik; hidrogjen  

4  Karburantet: aditivë jo-kimik për karburante; ndriçues; energji elektrike; lubrifikantë; vaj 

industrial.   

35  Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e veturave, përkatësisht lubrifikantë, 

lëng për frenat, aditivë kimikë dhe jo-kimikë për karburante dhe lubrifikantë, anti-friz; 

preparate pastrimi dhe aromatizues; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesë të 

veturave, aksesorë të veturave, lëndë djegëse, vajra motorik, mallra për kujdesin ndaj 

veturës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin dhe pije.   

37  Riparimi, mirëmbajtja, furnizimi me karburant dhe rimbushja e automjeteve; stacionet e 

shërbimit të automjeteve (karburantit dhe mirëmbajtjes); pastrimi i automjetit dhe larja e 

veturës;   

44  Sigurimi i dusheve publike, objektet e banjove dhe tualetet.   
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(210) KS/M/ 2020/2126 

(220) 30/12/2020 

(731) Bardhë,verdhë,vjollce dhe e gjelbërt 

Lipjan, Rr. Skenderbeu, PN, KS 

(591) Bardhë, verdhë, vjollce dhe e gjelbërt 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë;kozmetikë për fëmijë;preparate kozmetike për kujdesin e 

lëkurës;kremra kozmetike;lapsa kozmetike;preparate kozmetike për qerpikët;preparate 

kozmetike për banjot;aromatikë [vajra esenciale];sapun deodorant;deodorant për qeniet 

njerëzore ose për kafshët;lapsa vetullash;kozmetikë vetullash;thonjtë e rremë;kremra 

flokësh;llak per flokë;ekstrakte bimore për qëllime kozmetike;buzekuq;preparate make-up 

(mirembajtje te fytyres);perfumeri;parfume;shampo;sapun rroje;preparate për ruajtje  

8  Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi; Thika 

një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për fileta; 

Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete dore]; 

Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike; Thika në 

formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për mish; 

Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave 

të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës; Takëm enësh 

një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e pështatur për 

takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin për vendosjen 

e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm (inox); Lugë 

tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]  

9  Syze;mbështjellës për telefona mobilë, USB disqe.  

16  Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë letre, kartuçi dhe plastike dhe artikuj per 

paketim, mbeshtjellje dhe magazinim; Dekorime dhe material artistike dhe mediume; 

Produkte te shtypura; ombrella te letres per koktej; leter per mbeshtjellje te ushqimit; 

Flamuj nga letra; Folije nga letra ose plastika per ruajtjen e lagështisë [per paketim 

ushqimi]; Peshqira letre higjienike per duar; Rollne letre per arka; Filtra per kafe, shtroja 

letre; shtroja per shishe, letre; rrollne kuzhine [leter]; Fshese letre; shtroja letre dantellë; 

shtroja letres dantelle; Dekorues nga letra per mesin e tavolines; Peshqire tavolinash nga 

letra; Dantella letre; Peshqira letre per duar; Shtroja letre per tavolina; Dekorime nga 

kartuçi per produkte ushqimore; Shtroja tavoline nga kartuçi; Shtroja letre per tavolina; 

Folje thithese nga letra ose plastika per paketimin e ushqimit; Leter thithese; Shtroja letre; 

shtroja nga kartuçi per gota; çanta per paketim te punuara nga letra e perpunimit bio- leter 

special rezistuese; Peceta per nje perdorim; Materiale filtruese nga letra; Ngjitese (gjera 

ngjitese per produkte te letres ose per amvisni); leter dhe kartuç; Pajisje per zyre dhe 

shkollore.  

21  Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika  

22  Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera).  

24  Batanija, Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose 
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plastike  

25  Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh. Veshje, Këpucë, Veshje për kokë  

26  Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; lule 

artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; ornamente 

për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; perime 

artificiale; fruta artificial.” Dantella, bishtalec dhe qëndisje, shirita dhe harqe të banesave; 

butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale;   

27  Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese;varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra;aparate për lojëra video;artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv;dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/68 

(220) 19/01/2021 

(300) 57180  10/09/2020  TT 

(731) KIA MOTORS CORPORATION 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea, MK 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e ankandit; shërbimet e reklamimit; shërbimet e sekretarisë;  

funksionet e zyrës; sigurimi i informacionit për biznesin dhe marketingun;  organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale / promovuese dhe publicitare;  demonstrimi i mallrave; 

shërbimet e agjencisë së import-eksportit; shërbime të shitjeve me shumicë që shfaqin 

automobila; shërbimet e dyqaneve me pakicë që shfaqin automobila; shërbimet e dyqaneve 

me pakicë që përmbajnë pjesë dhe pajisje të automobilave; shërbime të shitjes me shumicë 

që përmbajnë pjesë dhe pajisje të automobilave; marrja me qira e makinave shitëse; 

shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me postë nga 

telekomunikacioni; rregullimin e abonimeve në mediat informative; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e dyqaneve me pakicë që 

shfaqin automobila të përdorur; shërbime të shitjeve me shumicë që shfaqin automobila të 

përdorur; sigurimi i informacionit në fushën e punësimit;  promovimi i shitjeve për të tjerët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/69 

(220) 19/01/2021 

(300) 57179  10/09/2020  TT 

(731) KIA MOTORS CORPORATION 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

(540)   
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Republic of Korea, MK 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

     

 

(511) 12  Skuterë lëvizës; parashutat; traktorë për qëllime bujqësore; veturë robotike; 

kamionë motorikë; motorë elektrikë për vetura motorike; automjetet e transportit 

automatik; makina pa shofer [makina autonome]; dronë civilë;. Autobusët; karrocat e 

invalidëve; amortizues pezullimi për automjete; drejtues elektrik për automjete; veturat 

sportive; furgona te trajnerve; pjesë dhe pajisje për motoçikleta; çikleta motorike; karrocat; 

aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji; automjete për lëvizje nga toka, ajri, uji ose 

hekurudha; automjete tokësore; rripa gome për automjete tokësore; motorët dhe motorët 

(me derivate) për automjete tokësore; frenat për automjetet tokësore; koppllungu për 

automjete tokësore; makina pa shofer;  automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit 

nga korsia për automjetet;  goma automobilistike; pjesët dhe aksesorët për automobila;  

skuterët që operohen në mënyrë elektrike; vetura elektrike;  biçikleta elektrike; karriget me 

rrota elektrike;  traktorë;  skuterë me fuqi hibride;  karriget me rrota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/70 

(220) 19/01/2021 

(300) 57181  10/09/2020  TT 

(731) KIA MOTORS CORPORATION 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea, MK 

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Shërbime garazhi për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve; rimbushja e baterive dhe 

akumulatorëve; pastrimi;  karikimi (mbushja) i baterisë së automjetit; shërbimet e 

zëvendësimit të baterisë së automjeteve; shërbimet e riparimit të automjeteve; shërbimi i 

mbushjes me gaz hidrogjen për automjete; riparimi ose mirëmbajtja e pjesëve të 

automobilave; pastrimi i automobilave dhe larja e makinave; sigurimi i informacionit në 

lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automobilave; mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve 

motorike; akordimi (rregullimi) i mjeteve motorike;  riparimi i aksesorëve të makinave; 

mirëmbajtja e impiantit elektrik; menaxhimi i baterisë; riparimi i pajisjeve të frenimit; 

mirëmbajtja e automjeteve; dhenia me qira e pajisjeve pastruese.  
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(210) KS/M/ 2021/72 

(220) 20/01/2021 

(731) Adeeb Derawan Sons’ Company (Al 

Marai) Kessweh – Marrana 82 – Damascus 

Country Side – Syria, SY 

(591)     E zezë, e bardh dhe e hirit   

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezët; qumësht, djathë, gjalpë, kos 

dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sorbeta 

dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, 

bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).  

31  Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturale, hortikulturore 

dhe pyjore; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë dhe lule natyrore; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; 

kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshët; theker.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/75 

(220) 21/01/2021 

(731) COMPANY 21 SH.P.K  

Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) Ari, e kafe e qelet dhe e zeze.  

(740)  Visar Kastrati, L.L.M,  

Rr.Rexhep Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio 

dhe video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe 

informatave; transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të 

përmbajtjes audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të 

një forumi online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe 
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rekomandime të filmave dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe 

veprimtaritë në fushën e argëtimit dhe edukimit  

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve  drejte 

per drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.   

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/76 

(220) 21/01/2021 

(731) COMPANY 21 SH.P.K  

Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M  

VIS Legal & Bussines Consulting L.L.C 

Rr.Rexhep Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)  QEJFE, QEJFE KJO DYNJA 

 

 
     

 

(511) 38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio 

dhe video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe 

informatave; transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të 

përmbajtjes audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të 

një forumi online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe 

rekomandime të filmave dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe 

veprimtaritë në fushën e argëtimit dhe edukimit.  

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve  drejte 

per drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.   

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 
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shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/77 

(220) 21/01/2021 

(731) COMPANY 21 SH.P.K  

Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M VIS Legal & 

Bussines Consulting L.L.C  Rr.Rexhep 

Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)  Nali Dritat   

 

 
     

 

(511) 38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio 

dhe video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe 

informatave; transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të 

përmbajtjes audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të 

një forumi online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe 

rekomandime të filmave dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe 

veprimtaritë në fushën e argëtimit dhe edukimit.  

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve  drejte 

per drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.   

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  
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(210) KS/M/ 2021/78 

(220) 21/01/2021 

(731) COMPANY 21 SH.P.K  

Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M  

VIS Legal & Bussines Consulting L.L.C 

Rr.Rexhep Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)    Nom Nom   

 

 
     

 

(511) 38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio 

dhe video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe 

informatave; transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të 

përmbajtjes audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të 

një forumi online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe 

rekomandime të filmave dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe 

veprimtaritë në fushën e argëtimit dhe edukimit  

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve  drejte 

per drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.   

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/79 

(220) 21/01/2021 

(731) COMPANY 21 SH.P.K  Visar 

Kastrati, L.L.M Pallati i Mediave - Anex, 

Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M  

VIS Legal & Bussines Consulting L.L.C 

Rr.Rexhep Mala, nr.60, Prishtinë 
 

(540)  Quantum R   

 

 
     

 

(511) 38  Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio 

dhe video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe 

informatave; transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të 
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përmbajtjes audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove me kërkesë; ofrime të 

një forumi online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe 

rekomandime të filmave dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe 

veprimtaritë në fushën e argëtimit dhe edukimit.  

41  Program Argetues televiziv, emision televiziv argetues, prezantim i shfaqjeve  drejte 

per drejte, prodhim i shfaqjeve televizive, prodhim i programeve ne radio dhe televizion.   

42  Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/102 

(220) 26/01/2021 

(731) Hektor Gjurgjiali Mati 1-Tregtia, 

Blloku 11, hyrja 10, Nr.29, 10000 Prishtinë, 

Kosovë , KS 

(740)  Hektor Gjurgjiali Mati 1-Tregtia, 

Blloku 11, hyrja 10, Nr.29, 10000 Prishtinë, 

Kosovë  
 

(540)  grupi 403 

 

 
     

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argetim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/111 

(220) 29/01/2021 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Kaltërt, E Gjelbërt, dhe E Bardhë. 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike  dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/112 

(220) 29/01/2021 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Kaltërt, e zezë dhe e Bardhë 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/124 

(220) 29/01/2021 

(731) Globi - M.I. SH.P.K. 

Magjistralja Gjilan-Ferizaj Km 3, 60000 

Gjilan, Kosovë., KS 

(591) E kaltër e hapur (kodi - C:100 M:0 

Y:0 K:0) E kaltër e mbyllur (kodi -C:100 

M:21.96 Y:0 K:0) E zezë (kodi - C:100 M:0 

Y:0 K:100) 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. 

Rr. Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 

60000 Gjilan – Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina vegëltore; motorë [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; kopllungje dhe 

rripa transmisioni [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; makina bujqësore të ndryshme nga 
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ato që veprojnë me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike që operojnë me para; 

pajisje bujqësore, për gërmim, ndërtim, nxjerrje të vajit dhe gazit, dhe minim; pompa, 

kompresorë dhe flladitës; robotë; gjeneratorë të rrymës; pajisje për lëvizje dhe manovrim; 

makina dhe vegla makinash për trajtimin e materialeve si dhe për prodhimtari; makina 

shpërndarëse; makina për fshierje, pastrim, larje dhe rrobalarje; makina për mbushje; 

makina ndërtimi; buldozerë; makina printimi; etiketues [makina]; makina për rrobaqepje; 

makina letrash; makina instalimi; prerës [makina]; makina saldimi; makina për industrinë e 

tekstilit; makina për paketim; makina bujqësore  

11  Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.  

19  Materiale ndërtimore (jo nga metali);tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali;monumente jo nga 

metali;materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali;dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh;struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali;katran, zift, bitum dhe 

asfalt;gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale;dru dhe dru artificial;statuja dhe vepra të artit të 

bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; pllaka qeramike 

për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  kabina telefonike 

(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.  

21  Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.  

31  Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 
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dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme  

39  Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.   

40  Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të tekstilit, 

lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim fotografik 

dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe pastrim të 

ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/125 

(220) 29/01/2021 

(731) Globi - M.I. SH.P.K. Magjistralja 

Gjilan-Ferizaj Km 3, 60000 Gjilan, Kosovë., 

KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. 

Rr. Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 

60000 Gjilan – Kosovë 
 

(540)  Globi - M.I. 

 

 
     

 

(511) 7  Makina vegëltore; motorë [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; kopllungje dhe 

rripa transmisioni [përpos mjeteve për lëvizje në tokë]; makina bujqësore të ndryshme nga 

ato që veprojnë me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike që operojnë me para; 

pajisje bujqësore, për gërmim, ndërtim, nxjerrje të vajit dhe gazit, dhe minim; pompa, 

kompresorë dhe flladitës; robotë; gjeneratorë të rrymës; pajisje për lëvizje dhe manovrim; 

makina dhe vegla makinash për trajtimin e materialeve si dhe për prodhimtari; makina 

shpërndarëse; makina për fshierje, pastrim, larje dhe rrobalarje; makina për mbushje; 

makina ndërtimi; buldozerë; makina printimi; etiketues [makina]; makina për rrobaqepje; 

makina letrash; makina instalimi; prerës [makina]; makina saldimi; makina për industrinë e 

tekstilit; makina për paketim; makina bujqësore  

11  Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare; qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 
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instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.  

19  Materiale ndërtimore (jo nga metali);tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali;monumente jo nga 

metali;materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali;dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh;struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali;katran, zift, bitum dhe 

asfalt;gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale;dru dhe dru artificial;statuja dhe vepra të artit të 

bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; pllaka qeramike 

për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  kabina telefonike 

(jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur 

natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, 

gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse 

për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali.  

21  Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 

pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve  

31  Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.  

39  Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.   

40  Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të tekstilit, 

lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim fotografik 

dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe pastrim të 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

52 

 

ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/126 

(220) 29/01/2021 

(731) GLOBI SH.P.K. Rr. Idriz Seferi, p.n., 

60000 Gjilan, Kosovë., KS 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. 

Rr. Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 

60000 Gjilan – Kosovë 
 

(540)  Globi Construction 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për 

ndërtimtari; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente 

jo nga metali; materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali; dyer, porta, dritare dhe 

mbulesa dritaresh; struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali; katran, zift, 

bitum dhe asfalt; gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale; dru dhe dru artificial; statuja dhe 

vepra të artit të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë; 

pllaka qeramike për dysheme, pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali;  

kabina telefonike (jo metalike); pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor 

për ndërtim, gur natyral, gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej 

dheut), rërë, gëlqere, tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe 

shëndritëse për shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej 

metali.  

37  Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.  

42  Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 

lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/162 

(220) 04/02/2021 

(300) 90/099,775  07/08/2020  US 

(540)  STRYTEN 
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(731) Stryten Manufacturing LLC 

3700 Mansell Road, Suite 400  

Alpharetta, Georgia 30022, 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 9  “Bateri; pjesë të baterive; mbushës të baterive; akumulatorë; furnizim më energji 

elektrike; ruajtje të energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për furnizim të 

energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për furnizim të pandërprerë të energjisë 

elektrike; pajisje, aparate dhe instrumente me energji elektrike; pajisje, aparate dhe 

instrumente për ruajtjen e energjisë elektrike; sisteme të energjisë elektrike; sisteme për 

ruajtjen e energjisë elektrike; aparate, pajisje dhe instrumente për rregullimin, kontrollimin 

dhe shpërndarjen e elektricitetit; aparate, pajisje, sisteme dhe instrumente për 

grumbullimin, rregullimin, kontrollimin dhe shpërndarjen e energjisë solare; sisteme 

fotovoltaike, aparate, pajisje, sisteme dhe instrumente; elektronikë e energjisë në formë të 

invertorëve dhe kontrolluesve të mbushjes; ruajtje e baterisë e ofruar si një sistem i vetëm; 

celula karburanti; stacione për mbushje elektrike; stacione të energjisë elektrike; 

gjeneratorë të enegjisë elektrike që operojnë me bateri.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/166 

(220) 05/02/2021 

(731) ADAS Counsel Kosovo LLC 

Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 

10000 Prishtinë, KS 

(591) Bardhë dhe zi 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Libra dhe publikime të shtypura në fushën e pronësisë intelektuale; raporte të 

shtypura, gazeta, pamflete, udhëzues, manuale dhe fletëpalosje, qarkore informative, 

shkrimi dhe instrumente shkrimi; ditarë dhe gazeta, kalendarët, fotografitë, fotokopje, 

printime grafike, materiale mësimore dhe mësimdhënie (me përjashtim të aparaturave).  

35  Shërbime të reklamimit; krijimin e emrave për qëllime reklamimi, shërbimet e studimit 

të tregut, këshilla të biznesit dhe shërbimet e informacionit, shërbime hulumtuese per 

biznes; informacione të biznesit dhe tregtare; këshilla në lidhje me franchising, këshilla dhe 

konsultime në lidhje me marketingun, auditimin, llogarinë, dhe hetimet biznesore.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; përkthime; shërbime të përkthimit dhe shërbimet të 
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fotografisë.  

45  Menaxhimi i të drejtave të pronës intelektuale; kerkime e shërbime për 

përpunimin,  regjistrimin, oponenca, heqja, revokimi, pavlefshmëria, mirëmbajtja, 

rinovimi dhe zbatimi ligjor të gjitha  shërbime në fushën e pronësisë intelektuale; 

licencimin e pronës intelektuale dhe të shërbimeve të ndarjes-bashkimit, të emrit dhe 

regjistrimet e ndryshimit të adresave; shërbime ligjore në lidhje me patentën dhe markën 

dhe zyrat për avokati në lidhje me patentën dhe markën, këshillimore dhe shërbime 

konsultimi në fushën e pronësisë intelektuale, shërbimet ligjore, hulumtime ligjore, të 

ndërmjetësimit, arbitrazhit, pajtimit, shërbimet alternative të kontesteve; 

shërbimet e licencimit të softuerit ; shërbimet ligjore në lidhje me përfshirjen dhe 

regjistrimit të shoqërisë; shërbimet e informacionit në lidhje me pronën intelektuale, 

shërbimet e projektimit ne leter ose elektronikisht, përgatitja teknike e vizatimeve, 

shërbimet e reja të zhvillimit të produktit, menaxhimin e portofoleve te pronës intelektuale, 

të gjitha edhe nepermjet internetit. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/195 

(220) 09/02/2021 

(731) Ehrmann SE A.-Ehrmann-Straße 2, 

87770 Oberschönegg, DE 

(591) Gjelbër, verdhë, kuqe, kaltër, bardhë, 

zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; Përfshirë produktet e qumështit të thartë; 

Përgatitje nga jogurti; Produktet e qumshtit kefir; Produkte të lëngshme të qumështit; 

Produkte llallë; Produkte kumësht për ushqim; Pije me një përqindje dominuese të 

qumështit dhe produkteve të qumështit; Produktet e qumështit me fruta; Produkte të 

qumështit të thartuar natyral ose me aromë; Produkte të qumështit të fermentuar me një 

përmbajtje dominuese të qumështit; Produkte pluhur qumështi për ushqim; Përgatitjet e 

djathit të lopës; Produkte qumështi gjysëm yndyre; Krem kosi; Gjalpë; Produkte djathi; 

Yndyrna, të ngrënshme; Deserte dhe grimtësira, të përbëra kryesisht nga qumështi dhe / ose 

kosi dhe / ose kremi dhe / ose djathi i gjizës dhe / ose produktet e qumështit, dhe duke 

përdorur mjete lidhëse me bazë niseshteje; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura dhe me 

shtimin e frutave, perimeve, bimëve, erëzave, drithërave, lëngjeve përkatësisht ekstrakteve 

të ekstrakteve dhe aromatizuesve të lartpërmendur; Të gjitha mallrat e lartpërmendura si 

produkte të gatshme të freskëta ose produkte të gatshme afatgjate.  

30  Puding; Ushqim në përmbajtjen e pudingut; Deserte dhe grimtësira, të  
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përbërë kryesisht nga përgatitje drithërash dhe që përmbajnë llallë, qumësht, gjizë, jogurt, 

fruta, lëngje ose ekstrakte të aditivëve dhe aromatizuesve të lartpërmendur dhe duke 

përdorur mjete lidhëse me bazë niseshteje, të gjitha mallrat e lartpërmendura si produkte të 

gatshme të freskëta ose produkte të gatshme afatgjate; Akullore dhe akullore me qumësht; 

Akullore e përbërë kryesisht nga jogurt, akullore, sorbet/e lengshme (akullore), kos të 

ngrirë (akullore), akullore e papërpunuar me aromë; Salcat, përfshirë salcat e sallatës.  

36  Pije prej kumësht; Pije joalkoolike me një përmbajtje të ulët të produkteve të qumështit 

të fermentuar; Pije joalkoolike; Përbërës për përgatitjen e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/205 

(220) 10/02/2021 

(731) OBERAL L.L.C Prishtinë, Veternik 

p/n, 10000, Kosovë, KS 

(740)   Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor VIS LEGAL SH.P.K Rr.Rexhep 

Mala nr.60, Prishtinë, 10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht 

shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, 

shërbime të porositjes online dhe shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke 

përfshirë një gamë të gjerë të produkteve për konsumatorë, duke përfshirë, rroba, këpucë, 

kompjuterë, mbulesa per kokë, dorëza, rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura per 

tavolina;qarqafe për shtëpi dhe shtrat;paisje te zyreve;produkte per tavolinë, aksesorë për 

telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli te cmuara, ora, artikuj lekure, portbagazhe, canta 

udhëtimi, canta dore, gota.  

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbimeve në fushën e ndërtimit, për shembull, piktura e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; marrja me qira e 

mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, marrja me qira e buldozerëve, marrja me 

qira e vinçave; shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë 

elektrike, pajisjeve kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të ndryshme 

restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i 

veprave të artit; shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar ndonjë nga pronat e tij.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/207 

(220) 10/02/2021 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(540)   
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(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/208 

(220) 10/02/2021 

(731) HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea, KR 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma pneumatike;  

Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e 

tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 
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rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/209 

(220) 11/02/2021 

(731) Immunomedics, Inc. (a Delaware 

corporation) 300 American Road, 

Morris Plains, New Jersey, US 

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

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

(540)  TRODELVY 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/210 

(220) 11/02/2021 

(731) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena 

Eris Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Armii Krajowej 12, 

Piaseczno, 05-500, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PHARMACERIS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; kremra për fytyrë dhe trup; emulsione fytyre dhe trupi; losione për 

fytyrë dhe trup; xhel për fytyrë dhe trup; shkume për fytyrë dhe trup; pastrues për fytyrë 

dhe trup; vajra për fytyrë dhe trup; vajra dhe balsame të lëkurës; serum jo-mjekësor për 

fytyrë dhe për trupë; pastruesit e këmbëve dhe preparatet për kujdesin e këmbeve; sapunë; 

preparate për larje dhe banjë;  pastruesit e flokëve dhe preparate për  kujdesin e flokëve, 

shampo, balsam për flokët, kondicioner për flokë, kremra për flokë, emulsione për flokë, 

losione për flokë, xhel për flokë, shkumë për flokë;  kozmetikë dhe preparate kozmetike për 

fëmijë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për përdorim gjatë shtatzënësisë; produkte të 

parfumeve; parfume; ujëra tualetit dhe ujë kolonje; vajra esenciale; deodorantë për 

përdorim personal dhe antidjersë;  grim (make-up) dhe preparatet për heqjen e grimit 

(make-up); baza të lëngjeve; preparate për kujdesin e buzëve dhe preparate grimi  të 

buzëve; preparate për kujdesin e thonjve dhe preparate për ngjyrosjen e thonjve; preparate 
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të higjienës intime jo-mjekësore të përfshira në këtë klasë; preparate për rrezitje dhe 

preparate për mbrojtjen nga rrezatimi ultraviolet; preparate për vetë-nxirje; preparate 

depiluese ; pudër grim (make-up) ; pudër  për larje; pudër jo-mjekësorë për fytyrë dhe trup; 

pudër jo-mjekësore për duar dhe këmbë; pastë dhëmbësh dhe preparatet për kujdesin e 

kaviteteve të gojës; preparatet e tualetit të përfshira në këtë klasë; shkumë rroje, xhel rroje, 

balsam pas  rroje.  

5  Produkte medicinale dhe preparate për kujdesin, mbrojtjen dhe pastrimin e lëkurës; 

kremëra për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; emulsione për fytyrë dhe trupë për 

qëllime mjekësore; losione për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; gjel për fytyrë dhe 

trup për qëllime mjekësore; shkumë për fytyrë dhe për trupë për qëllime mjekësore; 

pastrues për fytyrë dhe trupë për qëllime mjekësore; vajra për fytyrë dhe trupë për qëllime 

mjekësore; vajra dhe balsame medicinale ; serum për fytyrë  dhe trupë për qëllime 

mjekësore; produkte mjekësore për këmbë; kripëra pastrimi për përdorim medicinal; 

preparate  pastrimi medicinale; preparate medicinale në formë të kremrave medicinale, 

emulsioneve, losioneve, xhel, vajra dhe balsame për alergji-lëkur të ndjeshme dhe të prirur, 

për lëkurë të thatë, për lëkurë të prirur me akne, për lëkurë me kapilarë të zgjeruar, për 

lëkurë me akne rosacea, për lëkurë me ndryshime të ngjyrave, për lëkurën pas trajtimeve 

onkologjike, për lëkurën e rrezatuar për gjatë radioterapisë, për lëkurë me probleme të 

psoriazës, për lëkurën e grave shtatzëna ose grave pas lindjes; preparate medicinale për 

lëkurë të fëmijëve; preparate medicinale për lëkurë atopike; produkte medicinale për 

lëkurën e kokës; produkte medicinale për flokë; preparate vitaminash; substanca dietike për 

qëllime medicinale; shtesa dietike për qëllime medicinale; shtesa dietike për përkrahje  të 

dobësimit për qëllime medicinale; shtesa dietike për përmirësimin e gjendjes së lëkurës, 

flokëve dhe thonjve dhe për kujdesin e tyre për qëllime medicinale; çajra bimorë për 

qëllime medicinale; dezinfektues, pastrues për përdorim shtëpiak, dezinfektues për aparate 

dhe instrumente mjekësore; detergjente dhe sapun sanitarë; pastrues sanitarë të duarve; 

peceta sanitare; dezinfektues dhe antiseptikë, dezinfektues për përdorim shtëpiak dhe 

qëllime mjekësore; dezinfektues për qëllime higjienike; sapun dezinfektues; lëngje 

dezinfektuese [përveç sapunëve]; preparate sanitare për duar dhe thonj; lecka pastrimi të 

lagura me dezinfektues për qëllime higjienike; preparate sanitare për ajër; agjentë kundër-

viruseve, kundër-baktereve dhe kundër-fungale, preparate dhe substanca [përveç sapunit]; 

detergjente germicidal, agjentë kundër-bakterialë dhe preparate, preparate dhe agjentë anti-

bakterial me bazë alkooli, losione sanitare antibakteriale për lëkurë, xhel dhe spërkatës, 

pastrues antibakterial për fytyrë dhe për larje të duarve; sapun antibakterial; faculeta të 

lagura me preparate antibakteriale. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/211 

(220) 11/02/2021 

(731) Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena 

Eris Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Armii Krajowej 12, 

Piaseczno, 05-500, Poland, PL 

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

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

Prishtinë 

(540)  DR IRENA ERIS CLINIC WAY 
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(511) 3  Kozmetikë; kremra për fytyrë dhe trup; emulsione fytyre dhe trupi; losione për 

fytyrë dhe trup; xhel për fytyrë dhe trup; shkume për fytyrë dhe trup; pastrues për fytyrë 

dhe trup; vajra për fytyrë dhe trup; vajra dhe balsame të lëkurës; serum jo-mjekësor për 

fytyrë dhe për trupë; pastruesit e këmbëve dhe preparatet për kujdesin e këmbeve; sapunë; 

preparate për larje dhe banjë;  pastruesit e flokëve dhe preparate për  kujdesin e flokëve, 

shampo, balsam për flokët, kondicioner për flokë, kremra për flokë, emulsione për flokë, 

losione për flokë, xhel për flokë, shkumë për flokë;  kozmetikë dhe preparate kozmetike për 

fëmijë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për përdorim gjatë shtatzënësisë; produkte të 

parfumeve; parfume; ujëra tualetit dhe ujë kolonje; vajra esenciale; deodorantë për 

përdorim personal dhe antidjersë;  grim (make-up) dhe preparatet për heqjen e grimit 

(make-up); baza të lëngjeve; preparate për kujdesin e buzëve dhe preparate grimi  të 

buzëve; preparate për kujdesin e thonjve dhe preparate për ngjyrosjen e thonjve; preparate 

të higjienës intime jo-mjekësore të përfshira në këtë klasë; preparate për rrezitje dhe 

preparate për mbrojtjen nga rrezatimi ultraviolet; preparate për vetë-nxirje; preparate 

depiluese ; pudër grim (make-up) ; pudër  për larje; pudër jo-mjekësorë për fytyrë dhe trup; 

pudër jo-mjekësore për duar dhe këmbë; pastë dhëmbësh dhe preparatet për kujdesin e 

kaviteteve të gojës; preparatet e tualetit të përfshira në këtë klasë; shkumë rroje, xhel rroje, 

balsam pas  rroje.  

5  Produkte medicinale dhe preparate për kujdesin, mbrojtjen dhe pastrimin e lëkurës; 

kremëra për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; emulsione për fytyrë dhe trupë për 

qëllime mjekësore; losione për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore; gjel për fytyrë dhe 

trup për qëllime mjekësore; shkumë për fytyrë dhe për trupë për qëllime mjekësore; 

pastrues për fytyrë dhe trupë për qëllime mjekësore; vajra për fytyrë dhe trupë për qëllime 

mjekësore; vajra dhe balsame medicinale ; serum për fytyrë  dhe trupë për qëllime 

mjekësore; produkte mjekësore për këmbë; kripëra pastrimi për përdorim medicinal; 

preparate  pastrimi medicinale; preparate medicinale në formë të kremrave medicinale, 

emulsioneve, losioneve, xhel, vajra dhe balsame për alergji-lëkur të ndjeshme dhe të prirur, 

për lëkurë të thatë, për lëkurë të prirur me akne, për lëkurë me kapilarë të zgjeruar, për 

lëkurë me akne rosacea, për lëkurë me ndryshime të ngjyrave, për lëkurën pas trajtimeve 

onkologjike, për lëkurën e rrezatuar për gjatë radioterapisë, për lëkurë me probleme të 

psoriazës, për lëkurën e grave shtatzëna ose grave pas lindjes; preparate medicinale për 

lëkurë të fëmijëve; preparate medicinale për lëkurë atopike; produkte medicinale për 

lëkurën e kokës; produkte medicinale për flokë; preparate vitaminash; substanca dietike për 

qëllime medicinale; shtesa dietike për qëllime medicinale; shtesa dietike për përkrahje  të 

dobësimit për qëllime medicinale; shtesa dietike për përmirësimin e gjendjes së lëkurës, 

flokëve dhe thonjve dhe për kujdesin e tyre për qëllime medicinale; çajra bimorë për 

qëllime medicinale. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/212 

(220) 11/02/2021 

(731) FEDERATION FRANCAISE DE 

TENNIS  (a French corporation)  

STADE ROLAND GARROS  

2 AVENUE GORDON BENNET  

(540)   
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75016 PARIS FRANCE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 35  “Organizime të eventeve promocionale për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në 

fushë të mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; reklamime; reklamime, duke përfshirë 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve të tjerëve përmes partneritetit biznesor 

(sposorizimit) dhe licensave; qiradhënie të hapësirës reklamuese; produksione të filmave 

dhe filmave promocional, shpërndarje e materialit reklamues; shërbime të dërgimit me 

postë të reklamimeve; shpërndarje e materialeve reklamuese (fletushka, prospekte, 

materiale të shtypura, mostra); publikime të teksteve reklamuese dhe promocionale; 

reklamime dhe promocione në radio, televizion dhe internet; reklamime ndërvepruese; 

këshillim dhe ndihmesë në menaxhim dhe organizim të biznesit në veçanti për klube sporti, 

konsulenca profesionale për biznese, eksperta të efikasitetit, informata biznesi, hetime 

biznesi, hulumtime biznesi, informata biznesi, studime tregu, informata statistikore, 

ogranizime të ekspozitave për promovim të reklamimeve (sposorizime), organizime të 

eventeve për qëllime promovimi, menaxhim administrativ të vendeve të ekspozitave për 

qëllime reklamimi; grumbullim dhe hartim i copave të shtypit dhe informatave lidhur me 

lajmet, organizime kulturore dhe/apo sportive si dhe menaxhimin e stimulimeve të 

veprimtarive promocionale për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në fushë të mbyllur apo 

tenis me reketa të mbyllur duke përfshirë përmes mënyrave të kartelave të besnikërisë 

(sposorizime financiare, reklamime) ekipeve dhe klubeve të lojtarëv, reklamime televizive 

në lidhje më eventet sportive; sponsorizime reklamuese; publicitet në radio, televizion si 

dhe internet, poashtu në formë të sponsorizimeve; marketing të reklamimeve apo 

sponsorizime të eventeve sportive; konsulencë profesionale në fushën e menaxhimin 

administrativ të reklamimeve dhe sponsorizimeve të eventeve sportive; qiradhënie të 

kiosqeve për shitje; shërbime recepsioni (gosti) si dhe shërbime të nikoqirit dhe nikoqires.”  

38  “Shërbime të komunikimit posaqërisht përmes kabllos, satelitit, radio valëve, kanaleve 

të programeve zanore, televizionit, telefonit, telegrafit, komunikimit të të dhënave, përmes 

videofonit, viziofonit, video konferencave, teleksit, telegramit dhe përmes gjitha mënyrave 

të procesimit të të dhënave nga largësia (përfshirë internetin) përmes videoteksit, (në 

veçanti në terminale, pajisje periferike kompjuterike apo pajisje elektronike dhe/apo 

dixhitale), në veçanti, në sektorët audiovizual dhe/apo multimedial; transmetime dhe 

shfaqje të programeve radio dhe televizive dhe në përgjithësi të programeve multimediale 

për përdorim ndërveprues dhe përdorim tjetër; shërbime të komunikimit ndërveprues, 

transmetim elektronik të të dhënave dixhitale (imazhe, tinguj, dosje); transmetime të 

mesazheve, imazheve, tingujve të asistuar nga kompjuteri; komunikime përmes terminaleve 

kompjuterike; komunikime (transmetime) në një rrjet kompjuterik global të hapur ose të 

mbyllur; shërbime telekomunikime, gjegjësisht shërbime për transmetimin përzgjedhjeve të 

programeve televizive ndërvepruese përmes televizioneve; qiradhënie të kohës së qasjes në 

një bazë të të dhënave; ofrime të qasjes në një rrjet kompjuterik global (siç është interneti), 
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ekspozita dhe shërbime të ekspozitave; transmetime të filmimeve përmes video-me-

kërkesë; shërbime të agjencive të lajmeve; ofrime të dhomave të bisedimeve në internet; 

ofrime të forumeve online.”  

41  “Shërbime edukative dhe trajnime për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, tenis në fushë të 

mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; organizimin e garave të sportit, kryesisht, ngarjet në 

mes të klubeve dhe të diplomuarëve; organizimin e konkurseve; aranzhimin e ceremonive 

të çmimeve, shpërmbilimeve; shërbimet zbavitëse përfshirë zbavitjen televizive dhe radio; 

aktivitete sportive dhe kulturore; drejtues të klubeve të sportit, informimit në edukim, 

zbavitje, sport, ngjarje sporti dhe kulture, përfshirë ngjarjet online; shërbimet e informimit 

dhe këshillimit nga fusha e mediave ts ëportit dhe nga të gjitha mediat përfshirë përmes 

databzaës kompjuterike në internet; publikimin e librave, pasqyrave, revistave, manualeve 

të mësimit, kartelave edukative në të gjitha mediat; huazimin e librave; prodhimin e filmave 

apo telefilmave jo-promocional, prodhimin e shfaqejeve, programeve televizi ve, raporteve 

të debateve, video incizimet, incizime zëri; qiradhënie të video incizimeve, incizimeve 

fonografe, incizim zëri, filma dhe video kaseta, audio kaseta, aparateve të projeksioneve 

kinematografike; shërbime të lojërave elektronike të ofruara nga databaza kompjuterike apo 

përmes internetit; shërbimet e qiradhënies së pajisjebe audio dhe video; publikimet online 

të librave dhe revistave elektronike; publikimin e teksteve jo si tekste reklamimi, kryesisht 

në mënyrë elektronike; programe redaktimi, shfaqjen, debate, raporte; organizimin dhe 

mbajtjen e kollekviumeve, konferencave, kongreseve; organizimin e ekspozitave për 

qëllime kutlurore, sportive apo educative; organizimin e seminareve dhe kurseve të 

trajnimeve në praktikë (demonstrimet); rezervimin e ulësëve për shfaqje; shërbimet e 

raportimeve të lajmeve; videokaseta; shërbimet fotografike, kryesisht bërjen e fotografive; 

raportimet fotografike; shërbime bixhozi; shërbime klubi, kryesisht, zbavitëse; shërbimet 

për rezervimin-e blietave për ngjarje zbavitëse, sporti dhe kulture’ shërbimet e librarisë 

elektronike për ofrimin e informatavae eletkronike (përfshirë informatat e arkivuara) në 

formë të teksteve elektornike, informatave dhe të dhënave audio dhe/apo video; lojëra dhe 

zbavitje; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara përmes internetit; informata dhe 

shërbime këshilluese në lëminë e sporteve nga databazat kompjuterike apo në internet; 

aranzhimin dhe udhëheqjen e seminareve dhe  punëtorive për tenis, tenis plazhi, mini-tenis, 

tenis në fushë të mbyllur ose tenis me reketa të mbyllur; kurse certifikimi të tenisit në 

fushë, tenisit në plazhë, mini-tenisit, tenis në fushë të mbyllur ose tenis me reketa të 

mbyllur të ofruara nga profesor tenisi, mini-tenisi, tenisi në fushë të mbyllur ose tenis me 

reketa të mbyllur; kampe për ngritje atletike (trajnim), kampe pushimesh (zbavitje), klube 

shëndeti (trajnim fizik), edukim fizik, kurse korrespondence, provim edukativ, trajnim 

praktik (demonstrim), qiradhënie të fushave të tenisis ose fushave tenisi fushë të mbyllur, 

qiradhënie të mjediseve të stadiumit, qiradhënien e pajisje sportive përveç automjeteve; 

kordinimin e ngjarjeve sportive, sigurimi i mjediseve sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/213 

(220) 12/02/2021 

(731) Biçaku SH.P.K Velania 4/29, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E zezë, hiri e mbyllur, hiri e qeltë, 

e bardhë 

(540)   
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(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për 

qepje  

44  Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/214 

(220) 12/02/2021 

(731) Biçaku SH.P.K Velania 4/29, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) E zezë, hiri e mbyllur, 

hiri e qeltë, e bardhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje;emplastër , materialet për lidhje;materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për 

qepje  

44  Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/215 

(220) 12/02/2021 

(731) Biçaku SH.P.K Velania 4/29, 10000 

Prishtinë, KS 

(540)   
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(591) E zezë, hiri e mbyllur, 

hiri e qeltë, e bardhë 

 
 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje;emplastër , materialet për lidhje;materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet  

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për 

qepje  

44  Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/216 

(220) 12/02/2021 

(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation) 2400 Broadway Santa Monica, 

California 90404, US 

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

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

(540)  YESCARTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/217 

(220) 12/02/2021 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e bardhë, kaltërt, portokalli, e hirtë, e 

zezë dhe e kuqe   

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

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

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumente për mësimdhënje; aparate për inçizim, transmetim dhe 

reprodukcion të zërit dhe fotografisë (pikturës); mbartës magnetik të të dhënave, disçe për 

inçizim; CD disqe; DVD disqe dhe mediume tjera te audios; paisje për procesimin e të 

dhënave dhe kompjuterë; softver kompjuterësh; libra elektronik (E- libra), e-libra dhe 

publikime të cilat shkarkohen me përmbajtje edukuese, me detyra dhe përmbajtje 

udhëzuese dhe interaktive; audio libra; audio libra të cilat shkarkohen; publikime të cilat 

shkarkohen; libra digjitale të cilat shkarkohen nga interneti; aparate adio-vizuale për 

mësimdhënje; tablet për edukim, aplikacione mobile dhe kompjuterike; softver për web 

aplikacione; softver kompjuterik lidhur me edukimin e fëmijve; softver për aplikacione 

kompjuterike për transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet të 

internetit.   

29  Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; pashtetë, 

pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga 

perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; 

pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë 

tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj 

peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga specat; lyerje nga 

pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nag asparagusi; 

lyerje nag hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; 

lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga 

perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; 

lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmalatë; 

fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështi; vajra ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafge artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; peregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë;mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: aparate dhe 

instrumente për mësimdhënje; aparate për inçizim, transmetim dhe reprodukcion të zërit 

dhe fotografisë (pikturës); mbartës magnetik të të dhënave, disçe për inçizim; CD disqe; 

DVD disqe dhe mediume tjera te audios; paisje për procesimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; softver kompjuterësh; libra elektronik (E- libra), e-libra dhe publikime të cilat 

shkarkohen me përmbajtje edukuese, me detyra dhe përmbajtje udhëzuese dhe interaktive; 

audio libra; audio libra të cilat shkarkohen; publikime të cilat shkarkohen; libra digjitale të 
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cilat shkarkohen nga interneti; aparate adio-vizuale për mësimdhënje; tablet për edukim, 

aplikacione mobile dhe kompjuterike; softver për web aplikacione; softver kompjuterik 

lidhur me edukimin e fëmijve; softver për aplikacione kompjuterike për transmetimin e 

përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet të internetit; mishit, peshkut, shpezëve, 

kafshe gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, pashteta 

perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë pule, 

pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 

uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.    

 

 
 

(210) KS/M/ 2021/218 

(220) 12/02/2021 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, SI 

(591) portokalli, kaltërt, e bardhë, e 

gjelbërtë, e bruztë (engl. Turquoise), e 

verdhë, braun, e kuqe, e hirtë, dhe e zezë  

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; 

pashtetë, pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, 

lyerje nga perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë 

nga mëlqia; pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; 

pashtetë tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; ); pashtetë nga 

skumbri (lloj peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga 

specat; lyerje nga pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje 

nag asparagusi; lyerje nag hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga 

produktet e qumështit; lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte 

peshku, pelte nga perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të 

kuruara; sallam; lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; 
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xhelatinë; marmalatë; fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështi; vajra 

ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafge artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; peregatitje të 

bëra nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë;mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; rklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; finksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshe gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, 

pashteta perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë 

pule, pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 

uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/219 

(220) 12/02/2021 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) portokalli, gjelbërt, e bardhë, e kaltërt, 

braun, e kuqe, e verdhë, e hirtë dhe e zezë 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk, jo të gjallë; shpezë; kafshë gjyetie, jo të gjalla; ekstrakte mishi; 

pashtetë, pashtetë mishi, pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, 

lyerje nga perimet; pashtetë gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë 

nga mëlqia; pashtetë nga sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; 

pashtetë tune; pashtetë trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; ); pashtetë nga 
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skumbri (lloj peshku); hummus [chikpea paste]; ajvar [specë e konzervuar]; lyerje nga 

specat; lyerje nga pangjari; lyerje nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje 

nga asparagusi; lyerje nga hudra e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga 

produktet e qumështit; lyerje nga buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte 

peshku, pelte nga perimet; mish, i konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të 

kuruara; sallam; lëng mishi; fruta dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; 

xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; qumështë; produkte të qumështit; vajra 

ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; karamele; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); djegësime; akull për freskime; pite; 

lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga mjalti; krem 

karamele; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra; pite nga perimet  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; marketing, shitje onlajn me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshë gjyetie, ekstrakte mishi, pashteta, pashteta mishi, pashteta peshku, 

pashteta perimesh, lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje perimesh, pashtetë gjeldeti, pashtetë 

pule, pashtetë për kohën e çajit (meat pâté), pashtetë mëlqie, pashtetë nga sallami i djegës, 

pashtetë viçi, pashtetë kafshësh gjyetie, pashtetë tuna, pashtetë nga trofta, pashtetë salmoni, 

pashtetë sardine, pashtetë skumbri, hummus [chikpea], ajvar, lyerje nga specat, lyerje nga 

pangjari, lyerje nga rrika, lyerje nga kungulli, lyerje nga xhinxheri, lyerje nga asparagusi, 

lyerje nga hudra e egër, lyerje nga ulliri, lyerje nga tarufi, lyerje nga produktet e qumështit, 

lyerje nga buteri, lyerje nga kremërat, pelte mishi, pelte peshku, pelte perimesh, mish, i 

konzervuar, produkte të pasterizuara të mishit, salçiçe të kuruara, sallame, lëng mishi, pemë 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe ziera, xhelatinë, marmelatë, fruta, fruta të ziera, 

vezë, qumështë, produkte qumështi, vajra ushqimore, yndyrëra, kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell, preparate të punura nga drithërat, bukë, tartë, 

karamele, akullore, mjaltë, melasë, tharmë buke, pluhur për pjekurina, kripë, mustardë, 

uthull, salcë (kondiment), djegësime, akull për freskime, pite, çokolatë për lyerje, kremëra 

bazuar në kakao në formë lyerjesh, lyerje nga mjalti, krem karamele, puding, copëza 

ushqimesh të bazuara në drithëra, pite nga perimet.    

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/220 

(220) 12/02/2021 

(731) DECEUNINCK NV  

Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits, 

Belgjike, BE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  DECEUNINCK 

 

 
     

 

(511) 17  Profilet e materialeve sintetike.  

19  Profilet e materialeve sintetike për qëllime ndërtimore.  
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(210) KS/M/ 2021/241 

(220) 16/02/2021 

(731) SMART PROJECT Sh.p.k. 

Rr.’’Ganimete Trbeshi’’ nr.26, Prishtinë, KS 

(591) #ed3237 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Ndërtimi, Ofrimi i informacioneve në ndërtim, konsulencë në ndërtimtari  

42  Shërbime Arkitekture, konsulencë në arkitekturë, hulumtime në fushën e ndërtimit, 

draftimi i ndërtimeve, dizajn interieri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/242 

(220) 16/02/2021 

(731) SMART PROJECT Sh.p.k. 

Rr.’’Ganimete Trbeshi’’ nr.26, Prishtinë, KS 

(591) #ed3237 

#4b4b4d 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Ndërtimi, Ofrimi i informacioneve në ndërtim, konsulencë në ndërtimtari.   

42  Shërbime Arkitekture, konsulencë në arkitekturë, hulumtime në fushën e ndërtimit, 

draftimi i ndërtimeve, dizajn interieri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/243 

(220) 16/02/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Mr. Maxi  

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 
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pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.  

32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/244 

(220) 18/02/2021 

(731) Minimax Group Sh.p.k. 

Rr. Ferid Curri P.n. Prishtinë, KS 

(591) E Kuqe 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners 

Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  

24  tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.   

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/245 

(220) 18/02/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelber, 

(540)   
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e zezë, hiri 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Çips   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/246 

(220) 18/02/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë, e gjelbër, 

hiri 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Snacks (ushqim snacks), përkatësisht çips dhe produkte krokante, kryesisht të 

bëra nga drithërat; çips tortilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/247 

(220) 18/02/2021 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, Macedonia, MK 

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë, e kalter, 

hiri, kafe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Çips   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/248 

(220) 19/02/2021 

(731) Citizen Watch Company of America, 

Inc. (California corporation) 

Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 

29th Floor, New York, New York 10118, , 

US 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AQUALUXX 

 

 
     

 

(511) 14  Instrumente horologjike dhe kronometrike; orë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/249 

(220) 19/02/2021 

(731) L3Harris Technologies, Inc. 

(Delaware corporation)  

1025 West NASA Boulevard 

Melbourne, Florida 32919, US 

(591) bardhë, zi 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Hardver kompjuterik; inçizues të zërit dhe të dhënave në kabinën e pilotit të 

fluturakeve gjatë fluturimit; inçizues dhe transmetues i të dhënave për parametrat e 

fluturimit; gjysmëpërçues; komutator të radiofrekuencave; detetktorë të radarëve; tester të 
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fluturimeve, posaçërisht hardver dhe softver kompjuterik për simulimin e flutuitimeve; 

softver kompjuterik për simulimin e fluturimeve; transmetues telefonikë; haba (nyje 

kyçëse) për rrjeta telekomunikuese; konektorë për rjeta telekomunikuese; marrësit për rrjeta 

telekomunikuese; interfejs hardverik për rjeta telefonike; hardver për kontrollë të sigurisë 

së telefonisë; hardver për kontrollë të multimdiumit telefonik; ndërprerësit telefonik, ruterë 

dhe interfejs hardverik për parapagues i cili shfrytëzohet në rrjetat dhe sistemet 

kompjuterike dhe komunikuese; softveri kompjuterik i cili shfrytëzohet për dirigjim dhe 

kontrollë në lëminë e komunikimeve satelitore; softveri kompjuterik për miniera në lëminë 

e të dhënave intelegjente strategjike dhe taktike (mining in the field of strategjik and 

tactical intelegjence); softver kompjuterik telemetrik për perdorim në grumbullimin dhe 

transemtimin e të dhënave nga satelitët, aeroplanët, raketat, sisteme lëvizëse tokësore dhe 

instalime fikse të konfiguruara së largu; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet për 

kolektimin dhe transmetimin e të dhënave në mjekësi për makinat e rentgenit, makinave me 

senzore magnetik, makina me senzore akustik, makina me përcjellje kimike; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për kontrollimin dhe dirigjimin e paisjeve në kohë reale; softveri 

kompjuterik për dirigjimin e kontrollën e makinave të rentgenit; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore magnetik; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave për inçizime mjekësore të imazheve (inçizime 

vizuale); softver kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore akustik; 

softveri kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me përcjellje kimike; 

instrumente për kontrollimin e  fluturimeve; paisje për siguri të fluturimeve, posaçërisht 

inçizues të zërave (toneve), sisteme telemetrike për perdorim në fluturake; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për dirigjim dhe kontrollë të sistemeve të fluturakeve për 

mirëmbajtje në fluturake; softveri kompjuterik për dirigjim dhe kontrollë të skanerëve 

telemetrik; sistemet për detektimin e ndërhyrjeve; softveri kompjuterik për dirigjimin dhe 

kontrollë të sistemit të poentimit të luftimeve dhe figura; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e sistemeve të administrimit të trafikut ajror; softveri kompjuterik 

për dirigjim dhe kontrollë të monitorëve, fotoaparateve dhe video kamerave; softveri 

kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e sistemneve të radarëve; softveri kompjuterik i 

cili përdoret për sisteme për statusin dhe mbikqyrjen e automjeteve; softveri kompjuterik 

për njohjen dhe prezentimin e situates së sistemeve në sistemin kontrollues të komunikimit 

dhe të ndërlidhjes së të dhënave; amplifikatorët telekomunikativ të kanaleve; filtrat e 

frekuencave për perdorim në telekomunikime; hardveri kompjuterik për procesimin e 

informatave për çelësin elektronik, posaçërisht procesimi i të dhënave lidhur me 

kodifikimin dhe teknologjitë tjera të sigurisë; limiterët e radio frekuencave; gjeneratorët 

harmonik; trasnponderët satelitorë; kontrollerët e transponderëve; sistemet e komunikimit 

të sigurtë të cilët përbëhen nga procesorët digjital, modulatorë, antena, transmetuesë, 

marrësa dhe hardverit dhe softverit për kodifikim për paisje për procesimin e algoritmeve 

të, sigurisë, të cilët shfrytëzohen për grumbullimin, emitimin dhe analizën e informatave 

nga ajri (fluturaket), satelitët, toka dhe deti; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga 

lidhje mikrovalore komunikuese me rrjedhë të lartë të të dhënave dhe hardverit 

kompjuterik; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga komponente telefonike dhe 

komponentes radio mikrovalore me rrjedhë të lartë të të dhënave, procesorë digjital, 

hardver kompjuterik, softver i cili ka në vete algoritme të cilët shfytëzohen për procesimin 

e komunikimeve të sigurta dhe softver për emitim të sigurtë dhe/ose pranim të 

komunikimeve dhe informative ose të të dhënave; paisje satelitore e instaluar brenda në 
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trup e cila siguron mundësinë e nënsistemeve, posaçërisht moduleve elektronike në gjendje 

të ngurtë (solid state), qarqe të integruara dhe pllaka të shtypura për inçizim digjital të të 

dhënave, procesim të video sinjaleve, procesimi dhe përkthimi e sinjaleve komunikuese; 

paisje mikrovalore, paisje, produkte dhe komponente, posaçërisht transmiterët frekuencorë, 

konveterët frekuencorë, sintetajzerët frekuencorë, modulatorët frekuencorë, filtrat 

frekuencorë, amplifikatorët frekuencorë të fuqisë, komponenta passive, ndërprerësit 

mekanik, monitorët frekuencorë pa tel; paisja për radio navigacion e cila përbëhet nga 

paisja mikrovalore për transmetim dhe pranim të inçizimeve, posaçërisht mikroprocesorë, 

displej elektronik, paisje për ruajtje digjitale, radio tranmsetues dhe marrësa, të cilët 

sigurojnë mundësitë në vazhdim: navigacion, komandim dhe kontrollë të automjeteve, 

indikacione dhe tërheqje të vëmendjes (vërejtje) të automjeteve, inçizim të të dhënave dhe 

telemetrike; paisje dhe mjete për mbikqyrje, posaçërisht nënsistemet ISR (Intelegence 

Surveillance Reconnaissance- Intellegencë mbikqyrje zbulim) të cilët shfrytëzojnë 

hardverin dhe softverin i cili siguron semplingun (marrjen e mostrave) të spektrit 

elekktromangetik me frekuencë paraprakisht të definuar në mënyrë që të nxirret informata e 

cila mund të analizohet për nevojat e aviacionit ushtarak dhe civil; senzorët elektroniktë 

cilët në kohë reale sigurojne grumbullimin e të dhënave elektronike dhe informatave; 

hardveri elektronik dhe softveri kompjuterik, i cili mundëson grumbullimin, monitorimin, 

analizën, ruajtjen dhe prezentimin e fotografive medicinale; hardveri i cili mundëson 

lidhjen e signaleve analoge ose digjitale me rrjetën ekzistuese PSTN (rrjetën publike) 

telefonike apo me rrjetat globale informative dhe krijimin e mundësive që po këto signale të 

hidhen në sisteme të komunikimit mobil; hardveri telefonik kompjuterik i cili mundëson 

krijimin e mediumit fundor pa tel, posaçërisht radio lidhje pa tel në mes të burimit qendror 

dhe destinimit, ku telefonija dhe sistemi i të dhënave kanë mundësi të pozicionit fiks apo të 

punës mobile; terminalet komunikuese të cilët përbëhen nga hardveri kompjuterik i cili 

siguron krijimin dhe nderlidhjen e signaleve multimediale komunikative, duke përfshirë 

signalet analoge, zërin, të dhënat dhe video, dhe mundëson që signalet të cilat lidhen me 

terminalet tjera komunikative apo me nyje tjera rrjetash; sistemet transmetuese radio dhe 

televizive të cilët posedojnë transmetues, monitorë, mikserë të signaleve, koderë dhe 

dekoderë të audio dhe video signaleve dhe pasije për editim, posaçërisht procesorë të 

signaleve; transmetuesit dhe marrësit për komunikim satelitor; sistemet e rrjetave të 

udhëhequr me kompjuter të cilët përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik për 

transmetim të të dhënave në mes të kompjuterëve të lidhur në rrjetë dhe për ti dirigjuar me 

kompjuter dhe transmetimin e të dhënave në rrjetën e përmendur; sistemet informatike 

kompjuterike të cilët përmbajnë kompjuterë dhe softver për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit, dhe paraqitjen e të dhënave; sisetemet e aeroplanave të cilët posedojnë 

harta digjitale, magjistrale optike të të dhënave dhe me tela (data bus), paisje memorike, 

instrumenta për paraqitjen, ruajtjen, procesimin, nxjerrjen e të dhënave për kohën, taktikën, 

strategjinë dhe sigurinë, pasije kontrolluese për kabina të pilotëve dhe ekrane me të dhëna; 

rrjeta e antenave e përshtatur në faze; pasija për pozicionim global, e cila përbëhet nga 

procesori i të dhënave dhe ekrani; softveri kompjuterik dhe hardveri kompjuterik për 

perdorim në sistemet e komunikimit dhe në kontrollë të fluturimeve  për paraqitjen e 

transportit, transmetim të zërit, të dhënave dhe fotografive, kontrollë, komutim, orjentim 

dhe pranim të informatave lidhur me trafikun ajror; kompjuterët dhe softveri kompjuterik 

për konvertimin  e fotografive në të dhëna dhe për analizë, paraqitje dhe printim të të 

dhënave, në fushën e ekstrakcionit dy dhe tre dimensional, manipulimet, paraqitja  dhe 
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regjistrimi gjeografik i fotografive; sistemet e drejtuara të sigurta kompjuterike, të cilët 

përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik dhe baza e koduar e të dhënave, e cila 

shfrytëzohet nga të gjithë për sigurimin dhe kontrollimin e sigurisë dhe qasjen në rrjetën 

kompjuterike dhe informata të cilat gjenden aty, posaçërisht, për përcjelljen e trafikut ajror 

dhe përcjelljen e porosive të koduara deri te piloti, managjimin e bazava të të dhënave, 

transmetimin e datotekave dhe për lidhjen e kompjuterëve dhe bazave të të dhënave në 

rrjetë dhe për dirigjimin e rjedhjes së trafikut ajror; sistemi i dirigjimit të linjave ajrore, të 

cilët posedojnë kompjuterë dhe softver për dirigjimin e bazave të të dhënave dhe për 

shkëmbim të informatave për fluturake dhe punën fluturakeve; procesorët për analizë të 

signaleve televizive, posaçërisht panelet me displej elektronik  për paraqitjen e signaleve, 

terminalet për vlerësimin e signaleve të cilët së pari përbëhen nga hardveri, për analizë të 

signaleve të përshtatura, me displej të integruar dhe komponenta për analizë softverike, të 

cilat punojnë në kompjuter me standarde industriale, dhe monitorët për evaluim të kualitetit 

të signaleve analoge dhe digjitale, serverët për analizë të mdiumeve për verifikimin e 

kualitetit të përmbajtjes së mediumit digjital, interfejs  modulet e signaleve, analizatorët 

manual të signaleve, analizatorët optik të signaleve, testerët e qarqeve për monitorim të 

signaleve të emituara dhe veglat për video monitorim, posaçërisht, veglat për monitorim që 

mbështeten në softverin, posaçërisht softver kompjuterik për monitorim dhe llogim të 

fuqisë së zërit të përmbajtjes mediatike; gjjeneratorë të referencës kohore, posaçërisht 

gjeneratorët e signaleve të referencës kohore për gjenerimin e signalit kohor dhe testues të 

sistemit për emitim; hardveri dhe softveri kompjuterik për produkcion televiziv, post 

produkcion dhe transmetim, posaçërisht, demodulatorët, shenjat digjitale, posaçërisht 

displejët elektronik dinamik dhe serverët kompjuterik në rrjetë dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim dhe kontrollë të displejve elektronik dinamik, amplifikatorëve distributive, 

audio/video editorë, posaçërisht stacione kompjuterike pune të paisura me softver 

kompjuterik për editim të programeve me materiale audio dhe video, hardveri kompjuterik 

dhe softveri kompjuterik i cili shitet si një njësi integrale për gjenerimin karaktereve dhe 

grafiqeve, softveri kompjuterik për gjenerimin e efekteve vizuale, hardveri kompjuterik dhe 

softveri kompjuterik i cili shitet si njësi integrale për gjenerimin dhe insertimin e reklamave 

drejt për së drejti (live), moduli për verejtjet urgjente, posaçërisht modulet elektronike të 

kompjuterizuara dhe softveri adekuat kompjuterik për implementimin e emitimit të 

porosive publike me vërejtje urgjente, transporterët optik të sinjaleve, mikseta kryesore 

kontrolluese elektronike për audio dhe video signale (master switchers control), 

kompresorët e audio dhe video signaleve dhe dekompresorët e audio dhe video signaleve, 

multiplekserët dhe demultiplekserët, multi ekranet (konzollë me shumë ekrane), softveri 

aplikativ për monitorim dhe kontrollë të rrjetës kompjuterike për emitim, panelet 

elektronike kontrolluese të rrjetës  kontrolluese, marrësit dhe dekoderët për audio, video 

dhe të dhëna, ndërprerësit elektronik për routim (orjentimin) e audio dhe video signaleve, 

video serverët, modulet kohorë NTP (Protokoli i Kohës së Rrjetës) i cili kryesisht përbëhet 

nga hardveri kompjuterik dhe softveri kompjuterik për kryerjen e NTP kohës së 

sinkronizimit, orët e signaleve kohore (timing clocks), modulet për transport të signalit, 

audio dhe video sinkronizuesit kohor dhe drejtuesit kohor, të cilët kryesiht përbëhen nga 

qarqet me ore për gjenerimin  me precicizitet të lartë të kohës për sinkronizimin e zërit me 

fotografinë, softveri kompjuterik për krijimin dhe paraqitjen e markerit me kodin kohor, 

konverterët poshtë/lartë të sinjalit frekuencor, konverterët e kryqëzuar të formatit të sinjalit, 

të gjithë për aplikim në industri, media dhe argëtim; softveri operativ për transmetim të 
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shpalljeve, shitjeve, trafik dhe faturim, automatizim, administrim të pasirusë digjitale, 

programim dhe adiministrim me të drejta, posaçërisht, të softverit kompjuterik për 

administrim, mbikqyrje dhe automatizim të blerjeve, shitjeve, planifikim, hulumtim, 

administrim të inventarit, përcjellja e produkcionit dhe  procesit të kontabilitetit për 

shpallje, dhe në tërësi përmbajtjet për industrinë mediatike dhe argëtim; softveri 

kompjuterik për kontrollë dhe mbikqyrje të sistemit të ndërprerësve të signaleve televizive 

dhe radios; softveri kompjuterik për dirigjimin, mbikqyrjen dhe automatizimin e krijimit, 

çvendosjes, lokalizimit, arkivimit, nxjerrja dhe shfrytëzimit të pasurisë digjitale mediale; 

softver për administrimin e  proceseve të afariste dhe porosive, për administrim dhe 

kontrollë humane dhe automatike të procesit të punës dhe komunikimit multisistematik, për 

shfrytëzim në industrine mediatike dhe argëtim; qendrat e rrjetave të administrimit të cilët 

kryesisht përbëhen nga radio dhënësit mobil dhe po ashtu posedojnë kontrolorë elektrik të 

stacioneve bazë, kontrollorë të komunikimit elektronik dhe kontrollorë të rrjetit elektrik; 

radio stacionet mobile dhe jo mobile duplekse (dykahorë)  për komunikim; radio aparatet 

mobile duplekse për komunikim; getvej i radio rrjetave i cili pëmban kompjuterë, 

ndërprerësa kompjuterik dhe softver adekuat kompjuterik për komunikim me zë dhe 

komunikimin e të dhënave; rrjeta e bazuar në internet protokoll e cila përmban hardver 

kompjuterik dhe softver kompjuterik për komunikim interoperabil; pasije telekomunikuese, 

kryesisht sisteme radio komunikimi për kyçjen (trunking) të radio servisit publik në rrjetë 

dhe aplikimi në industri, e cila përmban radio aparate portative, kontrolorë të stacionit  

bazë, kontrolorë të komunikimit elektronik dhe qarqeve të ndërprersëve; paisja kontrolluese 

për radio aparate duplekse fikse dhe duplekse mobile, posaçërisht paisja e stacioneve bazë 

për rrjeta fikse edhe mobile dhe komunikime, stacionet celulare bazë në shtylla të cilët 

kryesisht përbëhen nga hardveri elektronik, softveri kompjuterik, antena dhe stacionet bazë, 

stacionet kontrolluese të cilat kryesiht përbëhen nga radio hardveri dhe softveri adekuat 

kompjuterik, desktop i stacionit kontrollues kryesisht përbëhet nga radio aparati, radio 

hardverit dhe softveri adekuat kompjuterik, hardveri i konzolës dispeçerike, posaçërisht 

konzola dispeçerike dhe softveri për ekzekutimin e komunikimeve urgjente dhe 

komunikimeve jo urgjente si dhe ekzekutimin e komandimit dhe kontrollës së sigurisë 

publike, personelit dhe pasurisë, hardveri kompjuterik dhe softveri për dirigjim në vend të 

ngjarjes, për dirigjimin e radio aparateve komunikuese dhe stacioneve bazë, hardveri dhe 

softveri kompjuterik për mbikqyrjen e rrjetës, për mbikqyrjen e radio aparateve 

komunikuese dhe stacioneve bazë; sistemet radio komunikuese të cilët kryesisht përbëhen 

nga radio aparatet komunikuese mobile dhe po ashtu përbëhen nga radio aparatet 

komunikuese fikse, radio aparatet komunikuese portative, kontrollerë të stacioneve bazë, 

kontrollerë të komunikimit, dhe kontrollerë të rrjetave; getveji i radio rrjetave 

komunikuese, i cili kryesisht përbëhet nga kompjuteri, nderprerësit adekuat të kompjuterit 

dhe softveri adekuat kompjuterik për të siguruar getvejët (rrugët) drejt daljeve në rrjeta; 

reflektorët hapësinor për komunikim satelitor; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

procesimin e të dhënave për elevacionin gjeografik cili lidhet me elevacionin e lokacionit 

në tokë, ashtu që të gjenerojë, paraqesë dhe printojë dukjen tredimenzionale të paraqitjes së 

regjistruar gjeografike të lokacioneve të tilla; kompjuteri dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, katalogjizimin dhe thirrje e fotografive gjeohapsinore, produktet e dalura nga ato 

fotografi dhe produkte tjera informative, duke sinkronizuar katalogjet e të dhënave 

nëpërmjet të lokacioneve disparate të ruajtjes; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

managjimin, procesimin, eksploatimin dhe distribuim të imazheve (fotografive) me 
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informata të karakerit intelegjent (intelligence); kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, procesim, eksploatim dhe distribuim të prezentimeve për planifikimin e 

fluturimeve pilotëve trafikut ajror në përgjithësi dhe kontrollave të fluturimeve; radio 

aparatet komunikuese të rrjetave; terminalet komunikuese të anijeve të cilët kryesisht 

përbëhen nga antena, baza mbështetëse, pozicioneri, modemët, konverterët në frekuneca të 

larta, konverterët në frekuenca të ulta, amplifikuesit dhe interfejsa e shfrytëzueshme; 

terminalet tokësore komunikuese të cilët kryesisht përbëhën nga antena, baza mbështetëse, 

pozicioneri, modemë, konverterë të frekuencës së lartë, konverterë  të frekuencës së ulte, 

amplifikatori dhe interfejsi i shfytëzuesit; sisteme informative kompjuterike të cilët 

kryesisht përbëhen nga kompjuterët dhe softveri kompjuterik për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit dhe paraqitjen  të dhënave në fushat e dhëna të sistemit të duhur 

informative, sistemit informativ shëndetësor, sistemeve të mençura të distribuimit të 

energjisë elektrike, sistemet e njoftimit për /dhe prognozën për motin dhe sistemet për 

njoiftime ekologjike dhe parashikimet; paisjet e aeroplanave, posaçërisht, kompresorët dhe 

dekompresorët e video signaleve, burimet e fuqisë, bartësit e tipit për montim (montues) të 

adapatuar posaçërisht për  montimin dhe lidhjen e aparateve elektrike, procesorë për 

procesimin e signaleve nga rrjeti i trafiku ajror për interoperabilitet të armëve në gjuajtjen e 

cakut, ndërpresë të sigurtë të rrjetës, softver kompjuterik në formë të protokolit të rjetave 

për lehtësimin e shkëmbimit të porosive elektronike dhe të dhënave, lidhjet radio 

frekuencore të të dhënave për armë, UHF/VHF lidhje për të dhëna pa tel, elektronika e 

gjeneratorëve të signalit e cila kryesisht pëbëhet nga amplifikatorë të fuqisë, e gjithashtu 

përmban edhe amplifikatorë të zhurmës, çvendosës të fazes, njësinë e vonesës kohore, 

komutator të transmetimit dhe pranimit, ndarës të grupeve, kombinues të grupeve, 

konverter të frekuencave të larta, konverter të frequencave të ulta, kontrollerë të vargjeve 

(array controllers) dhe vargjeve të furnizimit dhe paisje për kontrollë, njësi kontrolluese të 

antenave, njësi referente për përcaktimin e pozicionit dhe drejtimit, njësitë kontrolluese të 

transmetuesit/ marrësit, kontrollerë të pozicionit të antenës dhe ndërprerësit selektiv të 

brezit frekuencor; sistemet komunikuese të kontrollës së trafikut ajror, të cilët përbëhen nga 

hardveri kompjuterike dhe softveri kompjuterik për paraqitje, transmetim, kontrollë, 

komutim, orjentim (routing), dhe pranim të dhënave për kushtet (rrethanat) atmosferike; 

radio aparate duplekse për komunikim me zë, të dhënave, të fotografive dhe videove, për 

perdorim nga agjencitë e ndryshme ushtarake dhe qeveritare; paisje duplekse radio 

komunikimi, posaçërisht, aparatet radio komunikuese për zë dhe të dhëna, të cilët mund të 

punojnë në shumë breza të ndryshëm frekuencorë, për tu mundësuar zyrtarëve të sigurisë 

publike dhe responderët e parë sikurse që janë agjencitë për zbatimin e ligjit, ndihma e 

shpejtë, zjarrëfikësit dhe personeli ushtarak për një  komunikim interoperabil në mes vete, 

edhe pse ndoshta infrastruktura e tyre komunikuese nuk është kompatibile; sistemet e radio  

komunikimit për servisin publik me “trunking”, lidhje dhe përdorim industrial, posaçërisht, 

stacione celulare bazë të telefonisë mobile dhe stacionet bazë të radio komunikimeve 

duplekse për telefonine mobile dhe radio aparate komunikuese fikse; altoparlantë për radio 

aparate mobile komunikues duplekse; altoparlantë për radio aparate duplekse komunikuese 

stacionare; mbushësit e baterive për radio aprate duplekse komunikuese; rrjeta 

komunikuese të bazuara në internet protokollet e cila kryesisht përbëhet nga hardveri 

kompjuterik dhe softveri kompjuterik për implementimin e komunikimeve interopreabile; 

modulet kriptografike, posaçërisht, modulet elektronike me firmëver të integruar për qellim 

të kodimit të të dhënave; makina për kodifikim; adapter radio frekuencor për komunikues 
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pa tel, posaçërisht, kartela interfejsi të rrjetit; softver për dirigjimin e interfejs kartelave të 

rrjetave radio frekuencore pa tel; softver komunkues për lidhjen e interfajsës së kartelave 

radio frekuencore pa tel të rrjetave në rrjeta lokale komunikuese; getveji i rrjetës i cili 

kryesisht përbëhet nga kompjuteri, ndërprerësve kompjuterik dhe softverit kompjuterik, në 

fushën e komunikimit me zë dhe komunikimit me të dhëna; softveri kompjuterik i cili 

shfrytëzohet në fushën e kontrollit të fluturimeve, posaçërisht për mbikqyrje, mirëmbajtje, 

administrim, zgjidhje të problemeve dhe konfigurim të softverit kompjuterik për mbikqyrje 

të përformansave të sistemit të kontrollës së fluturimeve, definimit të mapingut, aploudimit 

të softverit të azhurnuar dhe verzioneve të reja, kontrolën e qasjes, definicione te 

shfytëzuesit, ripërtirjen dhe raportimet për diagnoze  

35  Sherbime të këshillimeve dhe kosulencës në lidhje me administrimin afarist në lëminë e 

logjistikës së telekomunikacionit; sherbime të konsulencës afariste dhe ndihmës në punën e 

sistemeve telekomunikuse dhe rrjetave për të tjerët; sherbime të konsulencës afariste dhe 

ndihmës në lëminë e telekomunikacionit, posaçërsiht puna me/dhe   administrimin e 

rrjetave telekomunikuese dhe lidhjet komunikuese për të tjerët.  

37  Konsultime teknike në fushën e ndëtimeve të stabilimenteve fikse tokësore; kosulencë 

teknike dhe ndihmë në fushën e konstruktimit , riparimit dhe mirëmbajtjes së nëndetëseve 

dhe anijeve; konsulenca teknike e cila lidhet me instalimet, riparimin dhe mirëmbajtjen e 

stabilimenteve tokësore mobile dhe fikse, satelitëve dhe sistemeve respektive informative 

kompjuterike; këshillime teknike dhe ndihmë në fushën e shpërndarjes së paisjeve dhe 

sistemeve të hardverit kompjuterik; sherbime të mbindërtimit të teknologjisë informative 

(IT) dhe infrastrukturës së komunikacionit, posaçërisht azhurnimi i hardverit kompjuterik 

për IT dhe sisteme komunikimi; sherbime të mirëmbajtjes së sistemeve telekomunikative, 

posaçërisht, mirëmbajtja e paisjeve të radio, televizionit dhe komunikuese digjitale për të 

tjerët.  

38  Konsulencë teknike në lëminë e komunikimeve satelitore dhe komunikimit nëpërmjet të 

sistemeve të ndërlidhura komunikative informative, posaçërisht komunikimi nëpërmjet të 

transmetimeve satelitore, produkteve mikrovalore dhe telemetrisë dhe instrumentariumit; 

sherbime të konsulences teknike dhe  ndihmës në fushën e komunikacionit të sigurtë dhe 

telemetrisë  

42  Konsulence teknike dhe ndihmë në lëminë e aviacionit; konsultime informative 

teknologjike në fushën e nëndetëseve dhe anijeve, stabilimenteve mobile dhe fikse  

tokësore, satelitore dhe sistemet tjera respektive informative, posaçërisht në lidhje me 

sigurine e informatave, komunikacioneve, produkteve mikrovalore dhe telemetrike dhe 

instrumentariumit; projektimi i sistemeve kompjuterike për integrimin e softverit,  

mirëmbajtje dhe sherbime informuese për konsumatorë, sisteme mbështetëse për integrimin 

e softverëve, sherbime mbështetëse për mirëmbajtje dhe planifikim dhe provizionim, dhe 

sherbime mbështetëse me provizionim për kontrollë satelitore të rrjetave,  

sisteme të komunikimit në kohë reale të mbrojtjes, dhe sisteme të kolekcionit të 

informatave intelegjente mbrojtëse në kohë reale; projektimi i sistemeve kompjuterike për 

mbështetje inxhinjerike për lansimin e satelitëve, sistemet e shpërndara komunikuese e 

sistemet e shpërndara kolektuese intelegjente; konsulencë dhe asistence teknike në lëminë e 

përshtatjes së produkteve hardverike dhe softverike kompjuterike; konsulencë dhe asistencë 

me sherbime managjimi të programeve kompjuterike, sherbime të managjimit të sajteve 

kompjuterike, dhe shpërndarja dhe managjimi i rrjetave komunikuese pa tel dhe sherbime 

komunikimi dhe managjim të lidhjeve; sherbime mbështetëse teknike, kryesisht, të 
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zgjidhjes së problemeve në natyrën e testimit dhe diagnostifikimit të problemeve 

hardverike dhe softverike kompjuterike; sigurimi i web sajteve interaktive të cilët u 

mundësojnë shfrytëzuesve të hyjnë, të qasen, të monitorojnë dhe të gjenerojnë signalin e 

raporteve të dizajnuara strategjike dhe taktike të informacioneve intelegjente; sherbime të 

emigrimit të IT dhe infrastrukturës komunikuese; projektimi teknik dhe shpërndarja e 

rrjetës telekomunikative dhe rrjetave kompjuterike për të tjerët; sherbime mbështetëse 

teknike për migrimin e data qendrave, serverë dhe aplikacioneve të bazave të të dhënave; 

sherbime të migrimit të të dhënave; managjimi i aplikacioneve për softverë të IT, sherbime 

managjimi të ndërmarrjeve, kryesisht, managjimi i apliakcioneve softverike, managjimi i 

rrjetave me restrikcione, të dhëna, mirëmbajtja e softverit kompjuterik  lidhur me sigurinë 

kompjuterike dhe parandalimi i rezikut; sherbime konsulence për hardverin kompjuterik 

dhe softverin kompjuterik; konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë telekomunikuese; 

konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë informative (IT); azhurnimi dhe mirembajtja e 

softverit kompjuterik, sherbime të integrimit të teknologjisë informative (IT); mbështetje 

teknike, kryesisht, monitorimi i rrjetave kompjuterike me ndihmën e qasjes nga larg; 

sherbime të monitorimit teknik së largu të rrjetave kompjuterike dhe të mirëmbajtjes së 

softverit; managjimi së largu (remote) i sistemeve të  teknologjisë informative (IT) për të 

tjerët; planifikimi, projektimi dhe managjimi i sistemeve të teknologjisë informative (IT); 

projektimi i hardverit dhe softverit kompjuterik; projektimi i rrjetave kompjuterike për të 

tjerët; sherbime sigurimi të informatave për projektim, shpërndarje dhe operim të sistemeve 

të sigurta komunikuese dhe rrjetave informatike, për ruajtje të sigurtë të konfidencialitetit, 

integritetit dhe disponueshmërisë së sistemeve informatike dhe të dhënave afariste për të 

tjerët; projektimi i paisjeve të radios, televizionit dhe komunikimit digjital për të tjerët; 

projektimi dhe integrimi i sistemeve telefonike, sistemeve komunikative, dhe sistemeve të 

paraqitjes së informatave.        

45  Konsulencë dhe ndihmë teknike në lëminë e sherbimeve të sigurisë informatike dhe të 

sigurisë së intelegjencës për zë të sigurtë dhe jo të sigurtë, të dhëna, dhe video komunikime, 

autorizim të shfytëzuesve, kodim identifikimi (recognition) dhe të mesazheve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/250 

(220) 19/02/2021 

(731) L3Harris Technologies, Inc. 

(Delaware corporation) 1025 West NASA 

Boulevard Melbourne, Florida 32919, US 

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

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

(540)  L3HARRIS 

 

 
     

 

(511) 9  Hardver kompjuterik; inçizues të zërit dhe të dhënave në kabinën e pilotit të 

fluturakeve gjatë fluturimit; inçizues dhe transmetues i të dhënave për parametrat e 

fluturimit; gjysmëpërçues; komutator të radiofrekuencave; detetktorë të radarëve; tester të 

fluturimeve, posaçërisht hardver dhe softver kompjuterik për simulimin e flutuitimeve; 

softver kompjuterik për simulimin e fluturimeve; transmetues telefonikë; haba (nyje 

kyçëse) për rrjeta telekomunikuese; konektorë për rjeta telekomunikuese; marrësit për rrjeta 

telekomunikuese; interfejs hardverik për rjeta telefonike; hardver për kontrollë të sigurisë 

së telefonisë; hardver për kontrollë të multimdiumit telefonik; ndërprerësit telefonik, ruterë 
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dhe interfejs hardverik për parapagues i cili shfrytëzohet në rrjetat dhe sistemet 

kompjuterike dhe komunikuese; softveri kompjuterik i cili shfrytëzohet për dirigjim dhe 

kontrollë në lëminë e komunikimeve satelitore; softveri kompjuterik për miniera në lëminë 

e të dhënave intelegjente strategjike dhe taktike (mining in the field of strategjik and 

tactical intelegjence); softver kompjuterik telemetrik për perdorim në grumbullimin dhe 

transemtimin e të dhënave nga satelitët, aeroplanët, raketat, sisteme lëvizëse tokësore dhe 

instalime fikse të konfiguruara së largu; softver kompjuterik i cili shfrytëzohet për 

kolektimin dhe transmetimin e të dhënave në mjekësi për makinat e rentgenit, makinave me 

senzore magnetik, makina me senzore akustik, makina me përcjellje kimike; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për kontrollimin dhe dirigjimin e paisjeve në kohë reale; softveri 

kompjuterik për dirigjimin e kontrollën e makinave të rentgenit; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore magnetik; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e makinave për inçizime mjekësore të imazheve (inçizime 

vizuale); softver kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me senzore akustik; 

softveri kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e makinave me përcjellje kimike; 

instrumente për kontrollimin e  fluturimeve; paisje për siguri të fluturimeve, posaçërisht 

inçizues të zërave (toneve), sisteme telemetrike për perdorim në fluturake; softveri 

kompjuterik i cili përdoret për dirigjim dhe kontrollë të sistemeve të fluturakeve për 

mirëmbajtje në fluturake; softveri kompjuterik për dirigjim dhe kontrollë të skanerëve 

telemetrik; sistemet për detektimin e ndërhyrjeve; softveri kompjuterik për dirigjimin dhe 

kontrollë të sistemit të poentimit të luftimeve dhe figura; softveri kompjuterik për 

dirigjimin dhe kontrollën e sistemeve të administrimit të trafikut ajror; softveri kompjuterik 

për dirigjim dhe kontrollë të monitorëve, fotoaparateve dhe video kamerave; softveri 

kompjuterik për dirigjimin dhe kontrollën e sistemneve të radarëve; softveri kompjuterik i 

cili përdoret për sisteme për statusin dhe mbikqyrjen e automjeteve; softveri kompjuterik 

për njohjen dhe prezentimin e situates së sistemeve në sistemin kontrollues të komunikimit 

dhe të ndërlidhjes së të dhënave; amplifikatorët telekomunikativ të kanaleve; filtrat e 

frekuencave për perdorim në telekomunikime; hardveri kompjuterik për procesimin e 

informatave për çelësin elektronik, posaçërisht procesimi i të dhënave lidhur me 

kodifikimin dhe teknologjitë tjera të sigurisë; limiterët e radio frekuencave; gjeneratorët 

harmonik; trasnponderët satelitorë; kontrollerët e transponderëve; sistemet e komunikimit 

të sigurtë të cilët përbëhen nga procesorët digjital, modulatorë, antena, transmetuesë, 

marrësa dhe hardverit dhe softverit për kodifikim për paisje për procesimin e algoritmeve 

të, sigurisë, të cilët shfrytëzohen për grumbullimin, emitimin dhe analizën e informatave 

nga ajri (fluturaket), satelitët, toka dhe deti; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga 

lidhje mikrovalore komunikuese me rrjedhë të lartë të të dhënave dhe hardverit 

kompjuterik; sistemet komunikuese të cilët përbëhen nga komponente telefonike dhe 

komponentes radio mikrovalore me rrjedhë të lartë të të dhënave, procesorë digjital, 

hardver kompjuterik, softver i cili ka në vete algoritme të cilët shfytëzohen për procesimin 

e komunikimeve të sigurta dhe softver për emitim të sigurtë dhe/ose pranim të 

komunikimeve dhe informative ose të të dhënave; paisje satelitore e instaluar brenda në 

trup e cila siguron mundësinë e nënsistemeve, posaçërisht moduleve elektronike në gjendje 

të ngurtë (solid state), qarqe të integruara dhe pllaka të shtypura për inçizim digjital të të 

dhënave, procesim të video sinjaleve, procesimi dhe përkthimi e sinjaleve komunikuese; 

paisje mikrovalore, paisje, produkte dhe komponente, posaçërisht transmiterët frekuencorë, 

konveterët frekuencorë, sintetajzerët frekuencorë, modulatorët frekuencorë, filtrat 
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frekuencorë, amplifikatorët frekuencorë të fuqisë, komponenta passive, ndërprerësit 

mekanik, monitorët frekuencorë pa tel; paisja për radio navigacion e cila përbëhet nga 

paisja mikrovalore për transmetim dhe pranim të inçizimeve, posaçërisht mikroprocesorë, 

displej elektronik, paisje për ruajtje digjitale, radio tranmsetues dhe marrësa, të cilët 

sigurojnë mundësitë në vazhdim: navigacion, komandim dhe kontrollë të automjeteve, 

indikacione dhe tërheqje të vëmendjes (vërejtje) të automjeteve, inçizim të të dhënave dhe 

telemetrike; paisje dhe mjete për mbikqyrje, posaçërisht nënsistemet ISR (Intelegence 

Surveillance Reconnaissance- Intellegencë mbikqyrje zbulim) të cilët shfrytëzojnë 

hardverin dhe softverin i cili siguron semplingun (marrjen e mostrave) të spektrit 

elekktromangetik me frekuencë paraprakisht të definuar në mënyrë që të nxirret informata e 

cila mund të analizohet për nevojat e aviacionit ushtarak dhe civil; senzorët elektroniktë 

cilët në kohë reale sigurojne grumbullimin e të dhënave elektronike dhe informatave; 

hardveri elektronik dhe softveri kompjuterik, i cili mundëson grumbullimin, monitorimin, 

analizën, ruajtjen dhe prezentimin e fotografive medicinale; hardveri i cili mundëson 

lidhjen e signaleve analoge ose digjitale me rrjetën ekzistuese PSTN (rrjetën publike) 

telefonike apo me rrjetat globale informative dhe krijimin e mundësive që po këto signale të 

hidhen në sisteme të komunikimit mobil; hardveri telefonik kompjuterik i cili mundëson 

krijimin e mediumit fundor pa tel, posaçërisht radio lidhje pa tel në mes të burimit qendror 

dhe destinimit, ku telefonija dhe sistemi i të dhënave kanë mundësi të pozicionit fiks apo të 

punës mobile; terminalet komunikuese të cilët përbëhen nga hardveri kompjuterik i cili 

siguron krijimin dhe nderlidhjen e signaleve multimediale komunikative, duke përfshirë 

signalet analoge, zërin, të dhënat dhe video, dhe mundëson që signalet të cilat lidhen me 

terminalet tjera komunikative apo me nyje tjera rrjetash; sistemet transmetuese radio dhe 

televizive të cilët posedojnë transmetues, monitorë, mikserë të signaleve, koderë dhe 

dekoderë të audio dhe video signaleve dhe pasije për editim, posaçërisht procesorë të 

signaleve; transmetuesit dhe marrësit për komunikim satelitor; sistemet e rrjetave të 

udhëhequr me kompjuter të cilët përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik për 

transmetim të të dhënave në mes të kompjuterëve të lidhur në rrjetë dhe për ti dirigjuar me 

kompjuter dhe transmetimin e të dhënave në rrjetën e përmendur; sistemet informatike 

kompjuterike të cilët përmbajnë kompjuterë dhe softver për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit, dhe paraqitjen e të dhënave; sisetemet e aeroplanave të cilët posedojnë 

harta digjitale, magjistrale optike të të dhënave dhe me tela (data bus), paisje memorike, 

instrumenta për paraqitjen, ruajtjen, procesimin, nxjerrjen e të dhënave për kohën, taktikën, 

strategjinë dhe sigurinë, pasije kontrolluese për kabina të pilotëve dhe ekrane me të dhëna; 

rrjeta e antenave e përshtatur në faze; pasija për pozicionim global, e cila përbëhet nga 

procesori i të dhënave dhe ekrani; softveri kompjuterik dhe hardveri kompjuterik për 

perdorim në sistemet e komunikimit dhe në kontrollë të fluturimeve  për paraqitjen e 

transportit, transmetim të zërit, të dhënave dhe fotografive, kontrollë, komutim, orjentim 

dhe pranim të informatave lidhur me trafikun ajror; kompjuterët dhe softveri kompjuterik 

për konvertimin  e fotografive në të dhëna dhe për analizë, paraqitje dhe printim të të 

dhënave, në fushën e ekstrakcionit dy dhe tre dimensional, manipulimet, paraqitja  dhe 

regjistrimi gjeografik i fotografive; sistemet e drejtuara të sigurta kompjuterike, të cilët 

përbëhen nga hardveri dhe softveri kompjuterik dhe baza e koduar e të dhënave, e cila 

shfrytëzohet nga të gjithë për sigurimin dhe kontrollimin e sigurisë dhe qasjen në rrjetën 

kompjuterike dhe informata të cilat gjenden aty, posaçërisht, për përcjelljen e trafikut ajror 

dhe përcjelljen e porosive të koduara deri te piloti, managjimin e bazava të të dhënave, 
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transmetimin e datotekave dhe për lidhjen e kompjuterëve dhe bazave të të dhënave në 

rrjetë dhe për dirigjimin e rjedhjes së trafikut ajror; sistemi i dirigjimit të linjave ajrore, të 

cilët posedojnë kompjuterë dhe softver për dirigjimin e bazave të të dhënave dhe për 

shkëmbim të informatave për fluturake dhe punën fluturakeve; procesorët për analizë të 

signaleve televizive, posaçërisht panelet me displej elektronik  për paraqitjen e signaleve, 

terminalet për vlerësimin e signaleve të cilët së pari përbëhen nga hardveri, për analizë të 

signaleve të përshtatura, me displej të integruar dhe komponenta për analizë softverike, të 

cilat punojnë në kompjuter me standarde industriale, dhe monitorët për evaluim të kualitetit 

të signaleve analoge dhe digjitale, serverët për analizë të mdiumeve për verifikimin e 

kualitetit të përmbajtjes së mediumit digjital, interfejs  modulet e signaleve, analizatorët 

manual të signaleve, analizatorët optik të signaleve, testerët e qarqeve për monitorim të 

signaleve të emituara dhe veglat për video monitorim, posaçërisht, veglat për monitorim që 

mbështeten në softverin, posaçërisht softver kompjuterik për monitorim dhe llogim të 

fuqisë së zërit të përmbajtjes mediatike; gjjeneratorë të referencës kohore, posaçërisht 

gjeneratorët e signaleve të referencës kohore për gjenerimin e signalit kohor dhe testues të 

sistemit për emitim; hardveri dhe softveri kompjuterik për produkcion televiziv, post 

produkcion dhe transmetim, posaçërisht, demodulatorët, shenjat digjitale, posaçërisht 

displejët elektronik dinamik dhe serverët kompjuterik në rrjetë dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim dhe kontrollë të displejve elektronik dinamik, amplifikatorëve distributive, 

audio/video editorë, posaçërisht stacione kompjuterike pune të paisura me softver 

kompjuterik për editim të programeve me materiale audio dhe video, hardveri kompjuterik 

dhe softveri kompjuterik i cili shitet si një njësi integrale për gjenerimin karaktereve dhe 

grafiqeve, softveri kompjuterik për gjenerimin e efekteve vizuale, hardveri kompjuterik dhe 

softveri kompjuterik i cili shitet si njësi integrale për gjenerimin dhe insertimin e reklamave 

drejt për së drejti (live), moduli për verejtjet urgjente, posaçërisht modulet elektronike të 

kompjuterizuara dhe softveri adekuat kompjuterik për implementimin e emitimit të 

porosive publike me vërejtje urgjente, transporterët optik të sinjaleve, mikseta kryesore 

kontrolluese elektronike për audio dhe video signale (master switchers control), 

kompresorët e audio dhe video signaleve dhe dekompresorët e audio dhe video signaleve, 

multiplekserët dhe demultiplekserët, multi ekranet (konzollë me shumë ekrane), softveri 

aplikativ për monitorim dhe kontrollë të rrjetës kompjuterike për emitim, panelet 

elektronike kontrolluese të rrjetës  kontrolluese, marrësit dhe dekoderët për audio, video 

dhe të dhëna, ndërprerësit elektronik për routim (orjentimin) e audio dhe video signaleve, 

video serverët, modulet kohorë NTP (Protokoli i Kohës së Rrjetës) i cili kryesisht përbëhet 

nga hardveri kompjuterik dhe softveri kompjuterik për kryerjen e NTP kohës së 

sinkronizimit, orët e signaleve kohore (timing clocks), modulet për transport të signalit, 

audio dhe video sinkronizuesit kohor dhe drejtuesit kohor, të cilët kryesiht përbëhen nga 

qarqet me ore për gjenerimin  me precicizitet të lartë të kohës për sinkronizimin e zërit me 

fotografinë, softveri kompjuterik për krijimin dhe paraqitjen e markerit me kodin kohor, 

konverterët poshtë/lartë të sinjalit frekuencor, konverterët e kryqëzuar të formatit të sinjalit, 

të gjithë për aplikim në industri, media dhe argëtim; softveri operativ për transmetim të 

shpalljeve, shitjeve, trafik dhe faturim, automatizim, administrim të pasirusë digjitale, 

programim dhe adiministrim me të drejta, posaçërisht, të softverit kompjuterik për 

administrim, mbikqyrje dhe automatizim të blerjeve, shitjeve, planifikim, hulumtim, 

administrim të inventarit, përcjellja e produkcionit dhe  procesit të kontabilitetit për 

shpallje, dhe në tërësi përmbajtjet për industrinë mediatike dhe argëtim; softveri 
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kompjuterik për kontrollë dhe mbikqyrje të sistemit të ndërprerësve të signaleve televizive 

dhe radios; softveri kompjuterik për dirigjimin, mbikqyrjen dhe automatizimin e krijimit, 

çvendosjes, lokalizimit, arkivimit, nxjerrja dhe shfrytëzimit të pasurisë digjitale mediale; 

softver për administrimin e  proceseve të afariste dhe porosive, për administrim dhe 

kontrollë humane dhe automatike të procesit të punës dhe komunikimit multisistematik, për 

shfrytëzim në industrine mediatike dhe argëtim; qendrat e rrjetave të administrimit të cilët 

kryesisht përbëhen nga radio dhënësit mobil dhe po ashtu posedojnë kontrolorë elektrik të 

stacioneve bazë, kontrollorë të komunikimit elektronik dhe kontrollorë të rrjetit elektrik; 

radio stacionet mobile dhe jo mobile duplekse (dykahorë)  për komunikim; radio aparatet 

mobile duplekse për komunikim; getvej i radio rrjetave i cili pëmban kompjuterë, 

ndërprerësa kompjuterik dhe softver adekuat kompjuterik për komunikim me zë dhe 

komunikimin e të dhënave; rrjeta e bazuar në internet protokoll e cila përmban hardver 

kompjuterik dhe softver kompjuterik për komunikim interoperabil; pasije telekomunikuese, 

kryesisht sisteme radio komunikimi për kyçjen (trunking) të radio servisit publik në rrjetë 

dhe aplikimi në industri, e cila përmban radio aparate portative, kontrolorë të stacionit  

bazë, kontrolorë të komunikimit elektronik dhe qarqeve të ndërprersëve; paisja kontrolluese 

për radio aparate duplekse fikse dhe duplekse mobile, posaçërisht paisja e stacioneve bazë 

për rrjeta fikse edhe mobile dhe komunikime, stacionet celulare bazë në shtylla të cilët 

kryesisht përbëhen nga hardveri elektronik, softveri kompjuterik, antena dhe stacionet bazë, 

stacionet kontrolluese të cilat kryesiht përbëhen nga radio hardveri dhe softveri adekuat 

kompjuterik, desktop i stacionit kontrollues kryesisht përbëhet nga radio aparati, radio 

hardverit dhe softveri adekuat kompjuterik, hardveri i konzolës dispeçerike, posaçërisht 

konzola dispeçerike dhe softveri për ekzekutimin e komunikimeve urgjente dhe 

komunikimeve jo urgjente si dhe ekzekutimin e komandimit dhe kontrollës së sigurisë 

publike, personelit dhe pasurisë, hardveri kompjuterik dhe softveri për dirigjim në vend të 

ngjarjes, për dirigjimin e radio aparateve komunikuese dhe stacioneve bazë, hardveri dhe 

softveri kompjuterik për mbikqyrjen e rrjetës, për mbikqyrjen e radio aparateve 

komunikuese dhe stacioneve bazë; sistemet radio komunikuese të cilët kryesisht përbëhen 

nga radio aparatet komunikuese mobile dhe po ashtu përbëhen nga radio aparatet 

komunikuese fikse, radio aparatet komunikuese portative, kontrollerë të stacioneve bazë, 

kontrollerë të komunikimit, dhe kontrollerë të rrjetave; getveji i radio rrjetave 

komunikuese, i cili kryesisht përbëhet nga kompjuteri, nderprerësit adekuat të kompjuterit 

dhe softveri adekuat kompjuterik për të siguruar getvejët (rrugët) drejt daljeve në rrjeta; 

reflektorët hapësinor për komunikim satelitor; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

procesimin e të dhënave për elevacionin gjeografik cili lidhet me elevacionin e lokacionit 

në tokë, ashtu që të gjenerojë, paraqesë dhe printojë dukjen tredimenzionale të paraqitjes së 

regjistruar gjeografike të lokacioneve të tilla; kompjuteri dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, katalogjizimin dhe thirrje e fotografive gjeohapsinore, produktet e dalura nga ato 

fotografi dhe produkte tjera informative, duke sinkronizuar katalogjet e të dhënave 

nëpërmjet të lokacioneve disparate të ruajtjes; kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

managjimin, procesimin, eksploatimin dhe distribuim të imazheve (fotografive) me 

informata të karakerit intelegjent (intelligence); kompjuterët dhe softveri kompjuterik për 

dirigjim, procesim, eksploatim dhe distribuim të prezentimeve për planifikimin e 

fluturimeve pilotëve trafikut ajror në përgjithësi dhe kontrollave të fluturimeve; radio 

aparatet komunikuese të rrjetave; terminalet komunikuese të anijeve të cilët kryesisht 

përbëhen nga antena, baza mbështetëse, pozicioneri, modemët, konverterët në frekuneca të 
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larta, konverterët në frekuenca të ulta, amplifikuesit dhe interfejsa e shfrytëzueshme; 

terminalet tokësore komunikuese të cilët kryesisht përbëhën nga antena, baza mbështetëse, 

pozicioneri, modemë, konverterë të frekuencës së lartë, konverterë  të frekuencës së ulte, 

amplifikatori dhe interfejsi i shfytëzuesit; sisteme informative kompjuterike të cilët 

kryesisht përbëhen nga kompjuterët dhe softveri kompjuterik për procesimin e të dhënave, 

procesimin e tekstit dhe paraqitjen  të dhënave në fushat e dhëna të sistemit të duhur 

informative, sistemit informativ shëndetësor, sistemeve të mençura të distribuimit të 

energjisë elektrike, sistemet e njoftimit për /dhe prognozën për motin dhe sistemet për 

njoiftime ekologjike dhe parashikimet; paisjet e aeroplanave, posaçërisht, kompresorët dhe 

dekompresorët e video signaleve, burimet e fuqisë, bartësit e tipit për montim (montues) të 

adapatuar posaçërisht për  montimin dhe lidhjen e aparateve elektrike, procesorë për 

procesimin e signaleve nga rrjeti i trafiku ajror për interoperabilitet të armëve në gjuajtjen e 

cakut, ndërpresë të sigurtë të rrjetës, softver kompjuterik në formë të protokolit të rjetave 

për lehtësimin e shkëmbimit të porosive elektronike dhe të dhënave, lidhjet radio 

frekuencore të të dhënave për armë, UHF/VHF lidhje për të dhëna pa tel, elektronika e 

gjeneratorëve të signalit e cila kryesisht pëbëhet nga amplifikatorë të fuqisë, e gjithashtu 

përmban edhe amplifikatorë të zhurmës, çvendosës të fazes, njësinë e vonesës kohore, 

komutator të transmetimit dhe pranimit, ndarës të grupeve, kombinues të grupeve, 

konverter të frekuencave të larta, konverter të frequencave të ulta, kontrollerë të vargjeve 

(array controllers) dhe vargjeve të furnizimit dhe paisje për kontrollë, njësi kontrolluese të 

antenave, njësi referente për përcaktimin e pozicionit dhe drejtimit, njësitë kontrolluese të 

transmetuesit/ marrësit, kontrollerë të pozicionit të antenës dhe ndërprerësit selektiv të 

brezit frekuencor; sistemet komunikuese të kontrollës së trafikut ajror, të cilët përbëhen nga 

hardveri kompjuterike dhe softveri kompjuterik për paraqitje, transmetim, kontrollë, 

komutim, orjentim (routing), dhe pranim të dhënave për kushtet (rrethanat) atmosferike; 

radio aparate duplekse për komunikim me  

zë, të dhënave, të fotografive dhe videove, për perdorim nga agjencitë e ndryshme 

ushtarake dhe qeveritare; paisje duplekse radio komunikimi, posaçërisht, aparatet radio 

komunikuese për zë dhe të dhëna, të cilët mund të punojnë në shumë breza të ndryshëm 

frekuencorë, për tu mundësuar zyrtarëve të sigurisë publike dhe responderët e parë sikurse 

që janë agjencitë për zbatimin e ligjit, ndihma e shpejtë, zjarrëfikësit dhe personeli ushtarak 

për një  komunikim interoperabil në mes vete, edhe pse ndoshta infrastruktura e tyre 

komunikuese nuk është kompatibile; sistemet e radio  komunikimit për servisin publik me 

“trunking”, lidhje dhe përdorim industrial, posaçërisht, stacione celulare bazë të telefonisë 

mobile dhe stacionet bazë të radio komunikimeve duplekse për telefonine mobile dhe radio 

aparate komunikuese fikse; altoparlantë për radio aparate mobile komunikues duplekse; 

altoparlantë për radio aparate duplekse komunikuese stacionare; mbushësit e baterive për 

radio aprate duplekse komunikuese; rrjeta komunikuese të bazuara në internet protokollet e 

cila kryesisht përbëhet nga hardveri kompjuterik dhe softveri kompjuterik për 

implementimin e komunikimeve interopreabile; modulet kriptografike, posaçërisht, 

modulet elektronike me firmëver të integruar për qellim të kodimit të të dhënave; makina 

për kodifikim; adapter radio frekuencor për komunikues pa tel, posaçërisht, kartela 

interfejsi të rrjetit; softver për dirigjimin e interfejs kartelave të rrjetave radio frekuencore 

pa tel; softver komunkues për lidhjen e interfajsës së kartelave radio frekuencore pa tel të 

rrjetave në rrjeta lokale komunikuese; getveji i rrjetës i cili kryesisht përbëhet nga 

kompjuteri, ndërprerësve kompjuterik dhe softverit kompjuterik, në fushën e komunikimit 
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me zë dhe komunikimit me të dhëna; softveri kompjuterik i cili shfrytëzohet në fushën e 

kontrollit të fluturimeve, posaçërisht për mbikqyrje, mirëmbajtje, administrim, zgjidhje të 

problemeve dhe konfigurim të softverit kompjuterik për mbikqyrje të përformansave të 

sistemit të kontrollës së fluturimeve, definimit të mapingut, aploudimit të softverit të 

azhurnuar dhe verzioneve të reja, kontrolën e qasjes, definicione te shfytëzuesit, ripërtirjen 

dhe raportimet për diagnoze.                       

35  Sherbime të këshillimeve dhe kosulencës në lidhje me administrimin afarist në lëminë e 

logjistikës së telekomunikacionit; sherbime të konsulencës afariste dhe ndihmës në punën e 

sistemeve telekomunikuse dhe rrjetave për të tjerët; sherbime të konsulencës afariste dhe 

ndihmës në lëminë e telekomunikacionit, posaçërsiht puna me/dhe   administrimin e 

rrjetave telekomunikuese dhe lidhjet komunikuese për të tjerët.  

37  Konsultime teknike në fushën e ndëtimeve të stabilimenteve fikse tokësore; kosulencë 

teknike dhe ndihmë në fushën e konstruktimit , riparimit dhe mirëmbajtjes së nëndetëseve 

dhe anijeve; konsulenca teknike e cila lidhet me instalimet, riparimin dhe mirëmbajtjen e 

stabilimenteve tokësore mobile dhe fikse, satelitëve dhe sistemeve respektive informative 

kompjuterike; këshillime teknike dhe ndihmë në fushën e shpërndarjes së paisjeve dhe 

sistemeve të hardverit kompjuterik; sherbime të mbindërtimit të teknologjisë informative 

(IT) dhe infrastrukturës së komunikacionit, posaçërisht azhurnimi i hardverit kompjuterik 

për IT dhe sisteme komunikimi; sherbime të mirëmbajtjes së sistemeve telekomunikative, 

posaçërisht, mirëmbajtja e paisjeve të radio, televizionit dhe komunikuese digjitale për të 

tjerët  

38  Konsulencë teknike në lëminë e komunikimeve satelitore dhe komunikimit nëpërmjet të 

sistemeve të ndërlidhura komunikative informative, posaçërisht komunikimi nëpërmjet të 

transmetimeve satelitore, produkteve mikrovalore dhe telemetrisë dhe instrumentariumit; 

sherbime të konsulences teknike dhe  ndihmës në fushën e komunikacionit të sigurtë dhe 

telemetrisë  

42  Konsulence teknike dhe ndihmë në lëminë e aviacionit; konsultime informative 

teknologjike në fushën e nëndetëseve dhe anijeve, stabilimenteve mobile dhe fikse  

tokësore, satelitore dhe sistemet tjera respektive informative, posaçërisht në lidhje me 

sigurine e informatave, komunikacioneve, produkteve mikrovalore dhe telemetrike dhe 

instrumentariumit; projektimi i sistemeve kompjuterike për integrimin e softverit,  

mirëmbajtje dhe sherbime informuese për konsumatorë, sisteme mbështetëse për integrimin 

e softverëve, sherbime mbështetëse për mirëmbajtje dhe planifikim dhe provizionim, dhe 

sherbime mbështetëse me provizionim për kontrollë satelitore të rrjetave,  

sisteme të komunikimit në kohë reale të mbrojtjes, dhe sisteme të kolekcionit të 

informatave intelegjente mbrojtëse në kohë reale; projektimi i sistemeve kompjuterike për 

mbështetje inxhinjerike për lansimin e satelitëve, sistemet e shpërndara komunikuese e 

sistemet e shpërndara kolektuese intelegjente; konsulencë dhe asistence teknike në lëminë e 

përshtatjes së produkteve hardverike dhe softverike kompjuterike; konsulencë dhe asistencë 

me sherbime managjimi të programeve kompjuterike, sherbime të managjimit të sajteve 

kompjuterike, dhe shpërndarja dhe managjimi i rrjetave komunikuese pa tel dhe sherbime 

komunikimi dhe managjim të lidhjeve; sherbime mbështetëse teknike, kryesisht, të 

zgjidhjes së problemeve në natyrën e testimit dhe diagnostifikimit të problemeve 

hardverike dhe softverike kompjuterike; sigurimi i web sajteve interaktive të cilët u 

mundësojnë shfrytëzuesve të hyjnë, të qasen, të monitorojnë dhe të gjenerojnë signalin e 

raporteve të dizajnuara strategjike dhe taktike të informacioneve intelegjente; sherbime të 
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emigrimit të IT dhe infrastrukturës komunikuese; projektimi teknik dhe shpërndarja e 

rrjetës telekomunikative dhe rrjetave kompjuterike për të tjerët; sherbime mbështetëse 

teknike për migrimin e data qendrave, serverë dhe aplikacioneve të bazave të të dhënave; 

sherbime të migrimit të të dhënave; managjimi i aplikacioneve për softverë të IT, sherbime 

managjimi të ndërmarrjeve, kryesisht, managjimi i apliakcioneve softverike, managjimi i 

rrjetave me restrikcione, të dhëna, mirëmbajtja e softverit kompjuterik  lidhur me sigurinë 

kompjuterike dhe parandalimi i rezikut; sherbime konsulence për hardverin kompjuterik 

dhe softverin kompjuterik; konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë telekomunikuese; 

konsulencë teknike në lëminë e teknologjisë informative (IT); azhurnimi dhe mirembajtja e 

softverit kompjuterik, sherbime të integrimit të teknologjisë informative (IT); mbështetje 

teknike, kryesisht, monitorimi i rrjetave kompjuterike me ndihmën e qasjes nga larg; 

sherbime të monitorimit teknik së largu të rrjetave kompjuterike dhe të mirëmbajtjes së 

softverit; managjimi së largu (remote) i sistemeve të  teknologjisë informative (IT) për të 

tjerët; planifikimi, projektimi dhe managjimi i sistemeve të teknologjisë informative (IT); 

projektimi i hardverit dhe softverit kompjuterik; projektimi i rrjetave kompjuterike për të 

tjerët; sherbime sigurimi të informatave për projektim, shpërndarje dhe operim të sistemeve 

të sigurta komunikuese dhe rrjetave informatike, për ruajtje të sigurtë të konfidencialitetit, 

integritetit dhe disponueshmërisë së sistemeve informatike dhe të dhënave afariste për të 

tjerët; projektimi i paisjeve të radios, televizionit dhe komunikimit digjital për të tjerët; 

projektimi dhe integrimi i sistemeve telefonike, sistemeve komunikative, dhe sistemeve të 

paraqitjes së informatave.        

45  Konsulencë dhe ndihmë teknike në lëminë e sherbimeve të sigurisë informatike dhe të 

sigurisë së intelegjencës për zë të sigurtë dhe jo të sigurtë, të dhëna, dhe video komunikime, 

autorizim të shfytëzuesve, kodim identifikimi (recognition) dhe të mesazheve. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/251 

(220) 19/02/2021 

(731) VINDIJA d.d. Varaždin 

Međimurska 6 42000 Varaždin 

Hrvatska (HR), HR 

(591) E  kuqe, rozë dhe e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produkte mishi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi  
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(210) KS/M/ 2021/252 

(220) 19/02/2021 

(731) Chips Way d.o.o.,  

Milutina Mandića bb, 32000 Čačak, RS 

(591) e verdhë, e kuqe,  e bardhë dhe e zezë  

(740)  Xhemajl Krasniqi 

N.T.SH. "AA & D" Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  grickime në bazë të patates, çipsa (rriska ushqyese në bazë të patates); çipsa nga 

patatet.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/253 

(220) 19/02/2021 

(731) Huseyin Aydogdu Arya Consulting 

SH.P.K Rr.Ahmet Krasniqi Obj.i ZI/Lok. 1-

1, Nr.47 10.000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) - E zeza dhe e bardha  

(740)  Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal 

Consulting” SH.P.K 

 

rr. Garibaldi, hyrja 3, kati 2, nr.7/1 Prishtinë 
 

(540)  Arya Consulting  

 

 
     

 

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

i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i urdhëresave 

të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese; Hapësira 

reklamuese; Këshilla për konsumatorë; Analiza; Vlerësime; Aranzhimin e abonimeve në 

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

tjerët; Menaxhim te biznesit të performimit; Informata dhe këshilla komerciale për 

konsumatorët; Analizat e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me 

postë; shpërndarja reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat për qëllime komerciale 

ose reklamuese; organizim dhe shfaqje të modës për qëllime promovuese; Marketing; 

Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në 

linjë në rrjetin kompjuterik; organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë apo 

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

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

materialit për qera; Tekste për publicitet; Reklamim në radio; Dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë; Promovimi i shitjes për të tjerët; Sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; 

Marketing, Agjenci Punësimi; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve 
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reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare; Shitje me shumice dhe me 

pakice ne dyqane dhe nëpërmjet internetit apo programeve televizive te produkteve jo te 

specializuara dhe pajisjeve elektro shtëpiake;  

38  Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave, 

imazheve, muzikës, audio, video, multimedial, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, 

transmetimit, transmetimin dhe ri transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediales me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-line, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/254 

(220) 19/02/2021 

(731) Xhevdet Shoshi “Intering” SH.P.K 

rr.Ali Hadri nr.40, Obiliq, KS 

(591) E zeza, e gjelbër, e kuqe dhe e bardha  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Energji elektrike; karburante; gazra për përdorim si karburante, kryesisht bio gazra 

dhe gazra natyrale; karburante hidrokarburi; karburante te lëngëta dhe te gazit; benzinë, 

hidrogjen që digjen mesatarisht; karburante biomase; dru zjarri; gaz i lëngshëm natyror 

(LNG); gaz i lëngshëm nafte (LPG); vaj për ndezje (ngrohje) dhe aditivët tjerë jo kimik; 

Vajra dhe yndyra industriale, dylli; vajra motorik; lubrifikantë për thithjen e pluhurit, 

kompozimet e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse te ngurta dhe ndriçuese; mekanizma 

për absorbim dhe ndriçim, lëngu prerës (lëng për makina prerëse); preparate për lidhje dhe 

lagështi; avull dhe avull gjeo termik për qëllime industriale  

6  Metale të zakonshme ose gjysme të përpunuara; tuba nga metali; mbështjellëse [artikuj 

metali]; pajisje metali për ndërtim; shirita nga metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga 

metali për kabllo dhe tubacione; pajisje të vogla metalike; tokëza nga metali i zakonshëm 
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[artikuj metalikë]; gozhda; pajisje nga metali për mobile; bravë nga metali; dry; çelësa nga 

metali; kasaforta [kuti të forta] metalike; mengene për shtrëngim nga metali; arkë e thatë 

nga metali për pajisje; etiketa nga metali; shufra metalike për saldim; spirancë; rrathë dore 

nga metali për identifikim; tregues moti-apo ere nga metali; mbrojtës të pemëve nga metali; 

kurthe për kafshë të egra; vepra arti nga metalet e zakonshme; mineral hekuri; monumente 

nga metali; helikë nga metali; bërryl nga metali për tuba; kryqëzime nga metali për tuba; 

valvule nga metali, përpos atyre që janë pjesë e makinave; material përforcuese nga metali 

për tuba; lidhje nga metali për shtrëngimin apo fiksimin e tubave; shkallë nga metali; gypa 

metalik për transportim te lëngjeve dhe gazit; gypa metalik për shpuare; ndërtesa të 

transportuese nga metali; gardh nga metali; material ndërtimore nga metali; skela nga 

metali; tel çeliku; litar nga metali; prize muri nga metali; vida metalike; mbajtës për gypa 

metalik; nyje nga metali; grepa [artikuj metali]; sistem rrotullimi nga metali  

7  Makina prerëse për përdorim industrial; mjete për ngjyrosje me spërkatje; pompa 

lubrifikuese; pajisje për shpërndarjen e gazit; mjete hidraulike për punimet e dorës; mjete të 

mbajtura me dorë te tjera nga ato që funksionojnë me dorë; mjete kryesore qe operojnë me 

ajër; çekan elektrik; makina për saldim; pompa (makina); valvola (pjesë të makinave); 

grykë e mjeteve për ngjyrosje me spërkatje; transportues pneumatik; mjete dore me fuqi të 

erës; trepan (turjela) elektrike; makina për ngjyrosje; makina kompjuterike për gdhendje 

dhe printim 3D; makineritë dhe aparatet për pastrim industrial; gjenerator energjie; valvola 

rregulluese; pompa për instalimet e ngrohjes (pompat e qarkullimit); pompat e nxehtësisë 

(pjesët e makinës); mbledhësit e shkallës së bojlerit për kaldaja makinerie; makina për 

bashkimin e dorezave mbajtëse në kontejnerë; makina elektrike për pastrim (lustrim); 

brisqet për sharra elektrike; disqet gërryese dhe lustruese; pistoleta pneumatike për nguljen 

e gozhdëve; makina për amortizimin dhe ruajtjen e paketave; makineritë dhe sistemet e 

transportit dhe përcjelljes së paketave  

37  Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e ingranazheve 

reduktuese; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të robotëve industrial; riparimi dhe 

mirëmbajtja e hapësve dhe mbyllësve elektrik të dyerve; riparimi dhe mirëmbajtja e 

makinerive të konstruktimit dhe pjesëve të tyre; riparimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe 

aparateve elektrike; riparimi dhe mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, transmetueseve të 

fuqisë, amortizuesve, frenave dhe valvuleve të cilat janë pjesë të makinerive; riparimi dhe 

mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, transmetueseve të fuqisë, amortizuesve, frenave dhe 

valvuleve të cilat janë pjesë të makinerive; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave salduese, 

pozicionuesit e punës për makinat e përpunimit të metaleve, makinat metal përpunuese; 

makinat e paketimit ne vakum, makinat e  

mbështjelljes, makinat për formësimin e metaleve, makinat elektromekanike; sisteme te 

parkimit mekanik, makinat prerëse; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve dhe 

portave automatike; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve metalike; ndërtimi, 

riparimi, servisimi dhe mirëmbajtja e makinerive dhe aparaturave për lëvizje ne ajër; 

riparime dhe mirëmbajtje te makinerive dhe aparaturave te inxhinierisë civile  

40  Shërbime për përpunime mekanike ose kimike, transformime ose prodhime te makinave 

apo aparaturave sipas porosive; shërbime për riparime apo mirëmbajtja te pjesëve te 

makinerive; trajtime te materialit me prerje, formësim tjetër, gërryerje apo lustrim, veshje te 

metalit, bashkim i materialeve te ndryshme nga metali përmes saldimit, prodhim apo 

përpunim i mallrave te porositura dhe sipas nevojës apo specifikimeve te caktuara  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike; hulumtime dhe projekte që lidhen me to; analiza 
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industriale dhe shërbime kërkimore; projektime dhe zhvillime te pajisjeve dhe programeve 

kompjuterike; shërbime inxhinierie; vlerësime, raporte dhe këshillime teknologjike dhe 

infrastrukturës; shërbime inxhinierie mbështetëse; shërbime te inspektimeve, testimeve dhe 

kontrollit te cilësisë se materialeve, produkteve dhe mallrave te prodhuara inxhinierie dhe 

teknike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/255 

(220) 19/02/2021 

(731) PARAFARMACIA IME SH.P.K 

Rr. Luan Haradinaj nr. 90 Prishtine, KS 

(591) Gjelber, kalter 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të 

higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për 

kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra 

lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për 

përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e 

lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të 

gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve, 

preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues, 

preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale; 

preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës 

së keqe në protezat e dhëmbëve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/256 

(220) 19/02/2021 

(731) Minimax Group Sh.p.k. 

Rr. Ferid Curri P.n. Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  MINIMAX 

 

 
     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet.  
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19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.  

24  tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

25  Rrobat, këpucët, kapelat.   

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.   

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.   

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe të individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/257 

(220) 19/02/2021 

(731) WORLD OF BIBI DOO 

Londonska no. 19-9, 1000 Shkup, Republika 

e Maqedonisë së Veriut, MK 

(591)  E zezë; e kaltër; e bardhë; e kuqe; 

vishnje; 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 16  Letra dhe kartona; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale udhëzuese dhe mësimore; broshura; libra; karta; libra për ngjyrosje; libra komik; 

pankarta letre ose kartoni.  

25  Veshje, këpucë, veshje për kokën; pizhame; këmisha; fronte për këmisha; çorape; 

veshje sportive  

28  Lojëra dhe lodra; zbukurime për pemën e vitit të ri; karta bingo; kukulla; lojëra; 

tullumbace për festa; lojera sallonesh [parlor games]; letra për të luajtur; lodra prej pelushi; 

kukulla; lodra; video lojrash me leve [video game consoles]; modele lodrash.  

38  Sherbime telekomunikacioni; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; 

transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i kartolinave uruese në internet; transmetimi 

i videove sipas kerkeses.  

41  Arsimi; ofrimi i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi (arsim); 

shërbime arsimi të ofruara nga shkollat;  shërbime argëtimi; prodhim filmi, përveç filmave 
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reklamues; botimi në internet i librave dhe revistave elektronike; çerdhe; organizim festash 

(argëtim); prodhimi i programeve radiotelevizive; prodhimi i muzikës; prezantimi i 

emisioneve; ofrimi i informacioneve në fushën e arsimit;  ofrimi i videove në internet, të 

pashkarkueshme; ofrimi i programeve televizive, të pashkarkueshme, përmes shërbimeve 

sipas kërkesës; publikimi i librave; publikimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet 

publicitare; shkrimi i skenarit, të ndryshme nga shkrimi për qëllime reklamimi; shkrimi i 

skenarit të filmave/programeve televizive ose video lojrave; titrimi;  mësimdhënie; argëtim 

televiziv; prodhime teatrore; dhënia me qira e lodrave; shkrimi i teksteve; seancë mësimore 

dhe instruksione [tutoring].  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/258 

(220) 19/02/2021 

(731) VINDIJA d.d. Varaždin Međimurska 

6 42000 Varaždin Hrvatska, HR 

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

e gjelbërt e çelur, e gjelbërt e mbylltë, e 

bruztë, kafe 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produkte mishi; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi; qumësht; prodhime nga qumështi dhe zëvendësimet e tyre; dezerte të ftohta nga 

qumështi.  

30  Produkte bukëpjekësish (furre); ëmbëlsira, torta, pite dhe biskota (keksa); produkte në 

bazë të çokoladës; puding si dezert; kafe, çaj, kakao dhe zëvendësimet e tyre.  

31  Pije joalkoholike; pregatitje (të para pregatitura) për pregatitjen e pijeve. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/259 

(220) 19/02/2021 

(731) DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.  

Via San Martino 12 20122 Milano, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BRONCARD 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike për trajtimin e kollës  
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(210) KS/M/ 2021/260 

(220) 19/02/2021 

(731) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 

HOLDINGS CO., LTD. 

75, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Produkte  abrazive; vegla bujqësore përpos atyre të dores; makina agrikulture; 

sperkatës agrikulture; brushë ajri për aplikimin e ngjyrës; kompresor ajri; shpuese ajri; 

spërkatës ajri; çekan ajri; pistoletë fryrëse ajri; gozhdë ajri; pompa ajri (instalime garazhi); 

thumba ajri; kaçavidë ajri; spërkatës ajri; stapler ajri; mjet ajror; çelës ajri;alternatorë; 

gërryese këndi; aparate për gazimin e pijeve; aparate për ajrimin e ujit; aparate saldimi me 

hark elektrolik; pjatalarëse automatike; makina për pjekje për qëllime industriale; sharra për 

prerje të materialeve te forta; makineritë e lustrimit të elbit; duke qenë pjesë e veglave të 

makinës; karrika për bluarje; karrika për sharra; makineritë e lakimit; aparate lidhëse për 

sanë; makina dhe mjete për parandalimin e shenjave; ventilator (ventilator i operuar me 

energji elektrike); ventilator; makineritë e prerjes së bukës; thyerës; sharrë për tulla; preres 

brushash; peshëngrites për automjete; blloqe zinxhirësh; sharra motorike; pres sharrës; 

sharrë rrethore (cirkularë); pajisjet e fiksimit të cilat janë pjesë e veglave të makinës; 

kapëse; pajisje pastrimi duke përdorur avull; prerëse {makineri}; mulli kafeje për qëllime 

shtëpiake (përveç funksionimit me dorë); kombajne; kompaktorë; mikser betoni; sharrë 

betoni; vibrator betoni; makineri per prodhimin e embelsirave; makinat për heqjen e 

lëvozhgës së misrit; kultivues (makineri); makine e prerë; hapëse; hapëse për saldimin me 

gaz, shpimin e ajrit të kompresuar; hapëse {makina};rrota prerëse dhe bluarëse; prerja e 

tubave të goditjes {me gaz); makina prerëse; pishtarë prerjes; çekan prishjeje-(rrenimi-

demolimi); Shpuese Bërthamë DIAMONDI; motorë me naftë; lavatriçe për qëllime 

industriale; pjatalarëse; hendek (plug);shpuese; rul daulle; makina tharëse për bujqësi; 

instalime për heqjen e pluhurit për qëllime pastrimi; auger (kermij) tokë; aparate elektrike 

për prerjen e harkut; aparate saldimi me hark elektrik; prodhues i arepave elektrike; blender 

elektrik për qëllime shtëpiake; server elektrik për byfe; hapëse kanaçesh elektrike; prerëse 

kashte elektrike; pastrues elektrik për qëllime shtëpiake; thërrmues (bluarës) elektrikë për 

qëllime shtëpiake; përzierës elektrikë ushqimi për qëllime shtëpiake;përpunues elektrik të 

ushqimit (përveç atyre për qëllime shtëpiake); shtrydhëse frutash elektrike për qëllime 

shtëpiake;çekan elektrik; vegel(armë) elektrike për ngrohje / ngjitës; makine elektrike për 

trazim; makina elektrike dhe aparate për pastrim; makina elektrike për prerjen e metaleve; 

makina elektrike për prerjen e metaleve (me hark, gaz ose plazmë); miksera elektrike për 

qëllime shtëpiake; makine elektrike per brumëra-pasta; planer elektrik(per gdhendjen e 

drurit); gërryese elektrike; rrip elektrik; prerese elektrike per qellime shtepiake; aparate 

prerese elektrike per qellime shtepiake(makina); makinë elektrike pe mbyllje me vakum; 

lavatriçe elektrike; lavatriçe elektrike për qëllime shtëpiake; lavatriçe elektrike për qëllime 

industriale; aparate elektrike për saldim; fshesa elektrike për qëllime shtëpiake; elektroda 
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për makineritë e saldimit; makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makineritë e 

saldimit me rreze elektronike; rripat e ashensorit; dyert e ashensorit; aparate për 

funksionimin e ashensorit; ashensorët dhe pjesët e tyre; ashensorë [ashensorë]; motor; 

motorë për anije; shkallët lëvizëse; makina dhe mjete për shpërndarjen e plehrave;  

makineritë e mishit;;sharrë dyshemeje;makineritë e miellit; makina për përpunimin e 

ushqimit dhe pijeve për qëllime industriale; pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit; mjet i aktivizuar nga gazi; pishtar i prerjes së gazit; makineritë e 

saldimit me gaz; ndezes të saldimit me gaz; motor benzine; pompat e benzinës për pikat e 

karburantit; pajisjet e stacioneve të benzinës; lot apparate me gaz dhe ndezes i saldimit; 

gjenerator; thërrmuesit e drithërave; makinat për pastrimin e lëvozhgës së drithërave; 

ndarës të drithërave; prerës bari; fshesa elektrike për qëllime shtëpiake;elektroda për 

makineritë e saldimit; makinat elektromekanike për përgatitjen e ushqimit; makineritë e 

saldimit me rreze elektronike;rripat e ashensorit;dyert e ashensorit;aparate për funksionimin 

e ashensorit; ashensorët dhe pjesët e tyre;  ashensorë [ashensorë]; motor; motorë për anije; 

shkallët lëvizëse;makina dhe mjete për shpërndarjen e plehrave; makineritë e mishit; sharrë 

dyshemeje; makineritë e miellit; makina për përpunimin e ushqimit dhe pijeve për qëllime 

industriale; pompat e shpërndarjes së karburantit për stacionet e shërbimit; mjet i aktivizuar 

nga gazi; pishtar i ndezes së gazit; makineritë e saldimit me gaz; ndezes të saldimit me gaz; 

motor benzine; pompat e benzinës për stacionet e karburantit; pajisjet e stacioneve të 

benzinës; lot aparate me gaz dhe ndezes i saldimit; gjenerator; thërrmuesit e drithërave; 

makineritë për pastrimin  e lëvozhgës së grurit; ndarës të drithërave; prerës bari; makinë 

prerëse bari; mulli; çekan shpues; pllug me thepa (mjet kultivues me thumba, dhëmbë ose 

disqe  që përdoret kryesisht për thyerjen dhe zbutjen e tokës); makina për tharrjen e 

korrjeve; kombajna; makina për korrje; ngrohës; gërsher elektrike për muri të gjallë; 

peshëngitese; kapuç (pjese makinash); hinka {shkarkim mekanik}; kositëse qe  rri pezull; 

mjet fiksues hidraulik; mjet hidraulik i prerjes; mjete hidraulike; makina për prodhimin e 

ëmbëlsirave të akullit; shpuese impakt; ventilues industrial; fshesë vakumi me korrent 

industriale; sharrë dore; makineri për brum; thika për makinat e kositjes; makineritë e 

prerjes me lazer; makineritë e përpunimit (punimit) me lazer; shirita (makina gëdhenese); 

prerese per bari; ngrohes i livadheve; ashensorë; DRITA KULLASH; sharrë log; ndarës 

log; pompa lubrifikuese; makina për prodhimin e brumërave; makina për copëtimin e 

mishit;  mullinj për qëllime shtëpiake (përveç atyre që operohen me dorë); MINI 

DUMPER(KIPER) (duke përjashtuar llojin e pasagjerit); sharrë rrethore; perzieres shpuese; 

motore;kultivator të motorrizuar; motore anijesh; PRERES SHUM 

DIMENZIONAL(perdorim te shumfisht); vegla me perdorim te shumfisht; makina per 

pergaditjen e brumërave; makineritë e saldimit dhe prerjes së oksi-acetilenit; hapëse saldimi 

me acetilen oksigjeni; pajisje për prerjen me oksigjen; makina per qethje; baltues; pllugje; 

parmendat e plugimit; pompa pneumatike; lustrues; mjet i aktivizuar nga pluhuri; 

PASTRUES ME ENERGJI; vegla elektrike; lares me presion; makinat e pellgjeve; makina 

për mbledhje (grebuja); shtypës; korres dhe lidhes; makina për lidhjen e telave te 

armatures; sharrë kthyese; makina për sortimin e kokrrave te orizit; makina për lustrim orizi 

ose elbi; makineritë e mbjelljes së orizit; makina për lustrim orizi; makineri për ndërtimin e 

rrugëve; pastrues rrugësh; robotët; robotë [makina]; ÇEKAN RROTULLUES; mjete 

rrotulluese; router; gëdhenes; sharra; makineri skarifikuese; këmishëza; mbshtjelles; 

makina qepëse; makina qepëse për qëllime shtëpiake; gërshërë të mëdha {elektrike}; 

copëtues; shkurre; hedhës dëbore; ventilator bashkues për makineritë e prerjes me gaz; 
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aparate bashkimi {me gaz); tuba goditje për bashkim {me gaz); hekura bashkuese 

{elektrike}; hekura bashkimi {me gaz); llambat e bashkimit; mbjellëse {makineri}; harëse 

rrotullimesh për qëllime shtëpiake (jo të nxehta); ndarës të kërcellit {makina}; startues për 

motorë dhe makina; SHIRITA ÇELIKU;  makineritë e përfundimit të litarëve të kashtës; 

makinat e saldimit me valë supersonike; sharrë tryeze;  ngjites-kapës; makineri për 

përpunimin e tokës; makina për pastrimin e tekstilit per qellime industriale; prerës 

tjegullash; freza; makinat e kompaktimit të plehrave; mistri; pllugje për heqjen e barit; 

makineritë e saldimit me valë ultra; sharrë universal; qese me vakum per  fshesa me 

korrent; zorrë fshesash me korrent; pastruesit me vakumit; fshesa me korrent për qëllime 

industrial; makineritë e paketimit me vakum; peshngitese te vagonave; aparate larëse; 

Lavatriçe; lavatriçe (lavanderi); lavatriçe për qëllime industrial; makineritë e thërrmimit të 

mbeturinave; pompë uji; makina për saldimin e valëve; makineri tharrje; aparate saldimi 

{elektrike}; verërari; shtrengues; makina për shtrylljen e rrobave për lavanderi; Pastrues 

robotik për qëllime shtëpiake; Pastruesit elektrik të vakumit për qëllime shtëpiake; 

kompresor per frigorifer; Ndarësit e avullit / vajit; mbingarkuesit për motor; ngrohësit e 

tepërt; motorë me naftë për anije ose aeroplanë; turbina me avull për anije ose aeroplanë; 

Gjenerator benzene; Gjenerator dizel; Ekskavator; Pjesë ekskavatori; Ngarkues rrotash; 

Pjesë të ngarkuesit të rrotave; ngarkues te vegjel- mini; pjesë te ngarkuesve te vegjel-mini; 

hapësit e gropave; pjesë për hapës gropash; ingranazhe indukcioni të cilët janë pjesë e 

makinave; Kontrolle pneumatike për makineritë; Gjeneratorët e energjisë diellore; Robotë 

industrial; Manipulues automatic; krahët robotikë për qëllime industrial; kontrolle 

pneumatike për robotët; aparat kontrolli mekanik për robotë.  

9  Televizor 3D; Kartat e kontrollit të hyrjes [të koduara ose magnetike]; Instalime të 

Kontrollit të hyrjes (Automatike -); Sistemet e kontrollit të hyrjes (Automatike -); Sistemet 

e kontrollit të hyrjes (elektrike -); alarmet akustike [zanore]; aparate alarmuese; alarme; 

bateri alkaline; aparate paralajmëruese kundër vjedhjeve; audio dhe video marrës; audio  

altoparlantë; marrës audiovizivë; Vëzhguesi i foshnjës; bateri për automobil; bateri për ups 

/ invertor; pajisje për karikimin e baterisë; karikues baterie; Pajisja biometrike për 

kontrollin e hyrjes; Skanues biometrike të gjurmëve të gishtave; Skaner dore biometrike; 

Aparate identifikuese biometrike; Pajisje e identifikimit biometrik për menaxhimin e kohës 

dhe pjesëmarrjes; Lexues i informacionit biometrik; Lexues biometrik; Skanues biometrik 

të retinës; Skanues biometrikë; Aparate biometrike të sigurisë; kufje dhe koka Blututhi; 

Altoparlantë Blututh; transmetues blu-ray; boombox (system muzikor portative); alarme 

kundër vjedhjes; sistem alarmi kunder vjedhjes dhe zjarrit; qelizë butoni; kamera CCTV per 

vezhgim; kamera për automjete; navigacion për automjete; altoparlanta për vetura; 

televizione per makina; video regjistrues per makina; këllëfë për celularë; CCTV për 

monitor; cd transmetues; Karikues për telefon celular (Karikues, Kabllo USB); makina dhe 

aparate kinematografike; aparate komunikimi për aeroplanë; aparate komunikimi për 

automjete; program kompjuterik i lojërave kompjuterike; program kompjuterik për 

aeroplanët pa pilot; lente kontakti; pajisje për përdorim pa duar të celularëve; pajisje për 

transmetim radio pa tel (wireless); kamera dixhitale; mbyllës dixhitalë i derës; shfaqje e 

informacionit dixhital (did); stilolapsa dixhitalë për kompjuter; korniza për foto dixhitale; 

sinjalistikë dixhitale; video regjistrues dixhital (DVR); regjistrues dixhitalë të zërit; zbulues 

drejtimi; qelizat e thata; qeliza të thata (bateri); Syze dhe maska mbrojtëse nga pluhuri; 

transmetues DVD; kufje; akumulatorët elektrikë; akumulatorët elektrikë për automjete; 

bateri elektrike; kabllo elektrike & mbështjell kabllor për përdorim në shtëpi dhe kopsht; 
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aparat elektrike për flokë dredha; hekur elektrike; tabela elektrike të njoftimit të ndriçimit; 

brava elektrike; priza elektrike; çelësa elektrikë; stacioni elektrik i motit; maskë elektrike 

për saldim; alarme elektrike dhe elektronike kundër vjedhjes; agjendat elektronike; tabela të 

zeza elektronike; tabela dixhitale elektronike sinjalizuese; ekran elektronik; panela 

elektronike treguese; tabela elektronike të njoftimeve; stilolapsa elektronikë; fotokopjues 

elektronikë; kornizë elektronike e fotos; përkthyes elektronikë të xhepit; pajisjet për 

analizën e përbërësit; kordonë zgjatues; Pajisja e identifikimit të fytyrës për menaxhimin e 

kohës dhe pjesëmarrjes; Pajisja për njohjen e fytyrës për kontrollin e hyrjes; Telefonat me 

funksione; Pajisja e identifikimit të gjurmëve të gishtave për menaxhimin e kohës dhe 

pjesëmarrjes; Sensorë të gjurmëve të gishtave për kontrollin e hyrjes; alarme zjarri; aparate 

për sistemet e pozicionimit  global [GPS]; skaner dore; shirita për pastrimin e kokës 

{regjistrimi}; kufje; bateri me tension të lartë; terminalet me kalim të lartë; sistemi i teatrit 

në shtëpi; sistemi intercom; interfonët; invertorë [energji elektrike]; Skaneri Iris për 

kontrollin e hyrjes; Skaneri Iris për kontrollin e qasjes dhe menaxhimin e kohës dhe 

frekuentimit; makina karaoke; tastierë për telefona mobil; Peshore kuzhine; Detektor lazer; 

metë laserik i distancës; laser nivelizues; aparate për matjen e nivelit lazer; Gjetës të 

diapazonit lazer; Televizor LCD; Telivizor LED; sistemi i njohjeve të tabelave të 

regjistrimit; bateri litiumi; aparate matëse; makina dhe aparate meteorologjike; mikrofona; 

Mifi (pajisje portative me valë Novatel) për lidhje WiFi celular; bateri të telefonit celular; 

telefona mobil; modeme; monitor (ekran) për CCTV; pajisje montimi për kamera dhe 

monitorë; transmetues mp3; transmetues mp4; MULTI TAB (shirita elektrik me shumë 

priza); multivizion; instalime të komunikimit në rrjet; Regjistruesi i videos në rrjet; ni 

(nikel-metal) bateri të rimbushshme për cd; bateri të rimbushshme ni mh; bateri për ruajtjen 

e nikel-kadmiumit; Televizor OLED; OUTLET; TV PDP; asistentë personale dixhitale 

(PDA); stereot personale; peshore personale për peshimi; phablet (telefon me ekran me te 

madh se i zakonshmi); kutia e telefonit & mbajtësja & mbajtëse për telefonat mobil; aparate 

fotografike dhe instrumente; aparate fototelegrafie; qeliza fotovoltaike; Ngarkuesit portativ 

/ bankat e energjisë (powerbank); aparate portative të komunikimit; transmetues mediatik 

portabël; rimbushës portabël; telefona portabël; banka e energjisë (powerbank); shirit 

elektrik; TV projeksion; projektorë; Veshje mbrojtese; Priza mbrojtëse të veshit; Syze 

mbrojtëse; Mburoja mbrojtëse të fytyrës për helmetat mbrojtëse; Film mbrojtës për 

aksesorët celularë; maska mbrojtëse për saldim; këpucë mbrojtëse; instalime radari; radio; 

komplete radiotelefonike; largësimatës; lexues (pajisje për përpunimin e të dhënave); 

kamera të pasme për automjete; marrësit dhe transmetuesit e sinjaleve; marrës për satellite; 

transmetuesit e regjistruesve; aparate për telekomandë; aparate për telekomandë për 

kamera; Aparat i telekomandës për kontrollin e hyrjes njerëzore; kamera me telekomandë; 

dritat e sensorit; kuti për sete; karta inteligjente; mbushës inteligjent; syze të zgjuara; jastëk 

i zgjuar; telefona të mençur; TV i zgjuar; Kabllot e të dhënave të telefonave inteligjentë; 

sensorë tymi; bateri diellore; aparate dhe instrumente për regjistrimin e zërit; altoparlant; 

syze (optikë); nivelizues; Mbështetëse dhe mbajtëse për aksesoret celular; startues dhe 

çakëll për llambë; startues për aparate ndriçimi; kompjutera tablet; aparate telefonik; 

teleskopë; monitorë televizivë; marrës televizivë; marrës televizivë (aparate televizive); 

transmetues televizivë; televizione; terminal për libra elektronikë; terminal për gazetë 

elektronike; terminal për botime elektronike; terminal për libra ose letra studimi elektronik; 

terminale për radiotelefonët; Kartë flash-flash (kartë me kapacitet të lartë dixhital Micro 

Secure) për përdorim të telefonit celular; Termometra, jo për qëllime mjekësore; jastëkët 
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prekës; transmetuesit e sinjaleve elektronike; Gramafon; Telekomanda në TV; TV UHD; 

aparate (furnizim me energji të pandërprerë); usb (bus serial universal); produkte VCR; 

radiot e automjeteve; Pajisja e identifikimit të venave për menaxhimin e kohës dhe 

frekuentimit; Pajisja e njohjes së venave për kontrollin e hyrjes; kamera video [kamera]; 

karta lojërash video; regjistrues video; aparate për regjistrim video për automjete; telefona 

video; video mur; Kufje me realitet virtual (VR); bateri vrla; radio dore uoki; kamera ajrore 

(dron); helmeta për saldim; maska saldimi; bateri të qelizave të lagura; Aparat pa tel për 

mbylljen e derës për kontrollin e hyrjes; tela, elektrike; pajisjet e pikës së hyrjes pa tel 

(wap); altoparlantë pa tel; aparate me rreze x jo për qëllime mjekësore; bateri karboni 

zinku; bateri të klorurit të zinkut; orë inteligjente; shirit për telefona të mençur; aparate 

komunikimi për anije; makina dhe instrumente komunikimi për anije; program kompjuterik 

i shkarkueshëm për anijet për kontrollimin e lëvizjes së anijeve; Reostatet; Rele elektrik; 

Mbajtës të rrymave elektrike; Transformatorët; Konvertues elektrik; ndërprerës i tensionit 

të lartë; makineritë e shpërndarjes së energjisë elektrike; ndërprerës të tensionit të ulët dhe 

të mesëm; ndërprerës; bordet e shpërndarjes; kutitë e shpërndarjes; Sensor për motorët; 

matëset; sensori i presionit të gomave; panele diellore; module diellore; module të energjisë 

diellore për gjenerim; Aparati i kontrollit elektrik robotik; robotë laboratorikë; softuer për 

kontrollimin e robotëve.  

11  Frigoriferë "kimchi"; kondicionerë; FTOHESI I AJRIT; aparate për deodorizimin e 

ajrit; tharëse ajri; pastrues ajri për qëllime shtëpiake; sterilizuesit e ajrit; aparate për 

filtrimin e ujit të pijshëm; aparate për ngrohje / ventilim dhe klimatizim; aparate për 

ngrohjen e hapësirës; aparate për ventilim dhe klimatizim; aparate për gjenerimin e avullit; 

drita të akuariumit; llamba me hark; llambë diellore artificiale; autoklavë (tenxhere 

elektrike nën presion); tharëse automatike të duarve; furra të bukëpjekësve; furra të pjekjes 

për qëllime shtëpiake; kalldaja (përveç pjesëve të makinerive); kalldaja për qëllime 

shtëpiake; makineritë e pjekjes së bukës; makineritë për prodhimin e bukës; ndezës (përveç 

për përdorim laboratorik); qilima, të ngrohur elektrikisht; drita të tavanit; llambë cfl 

(fluoreshente kompakte); llambadarë; pjekësit e kafesë; kompresor për frigorifer; tenxhere; 

aparate dhe instalime gatimi; pajisje ftohëse dhe instalime; llamba të tavolinës; llamba të 

shkarkimit dhe pajisjet e tyre; aparate për dezinfektimin e enëve për qëllime shtëpiake; drita 

jo të forta-ashpëra ; bide elektrike; batanije elektrike (jo për qëllime mjekësore); batanije 

elektrike për qëllime shtëpiake; filtra elektrik kafeje; aparate elektrike për kafe; aparate 

elektrike për kafe për përdorim shtëpiak; enë elektrike për kafe; shporeta elektrik; enë 

(tengjere) elektrike për zierje për qellime shtëpiake; shporeta elektgrik për qellime 

shtëpiake; pajisje elektrike për zierje; dozatorë-bombolë elektrike për ujë te ftohët dhe të 

ngrohët; friteza elektrike me yndyrë të thellë; friteza elektrike; njomësit e ajrit për qellime 

shtëpiake; dehidratuesit elektrikë; aparate dezinfektuese të enëve elektrike për qëllime 

shtëpiake; aparatet elektrike për kafe ekspres për qëllime shtëpiake; ventilator elektrik; 

ventilator elektrik për përdorim përsonal; aparate elektrike me avull për ushqim; ngrirje 

elektrike për qëllime shtëpiake; tigan elektrik; furrat elektrike për qëllime shtëpiake; 

ZGARË (GRILL) ELEKTRIKE; tharëse elektrike për flokë; tharëse elektrike për duar; 

aparate elektrike për ngrohje; tharëse elektrike për duar me ajër të nxehtë; dyshek elektrik 

me ujë të ngrohët; lagështues elektrik; PUNUES AKULLI ELEKTRIK; kazanët elektrikë; 

kazanët elektrikë për qëllime shtëpiake; MAKINË ELEKTRIKE për trazim; llamba 

elektrike; tharëse rrobash elektrike; aparate elektrike për kokoshka-kupa; tigan për gatim 

me presion elektrik; ngrohës elektrik rrezatues për qëllime shtëpiake; radiatorë elektrikë; 
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mjete levizese elektrike; vitrina elektrike frigoriferike; frigoriferë elektrike; frigoriferë 

elektrikë për qëllime shtëpiake; tenxhere elektrike orizi; prodhuesit e sanduiçit elektrik; 

tenxhere elektrike me efekt të ngadaltë; aparate elektrike për ftohjen e hapësirës për qëllime 

shtëpiake; shporeta elektrike; tostere elektrike; tostere elektrike per amvisni; hekur elektrik 

për waffle; aparate për waffle elektrike; pastrues elektrik uji për qëllime shtëpiake; ftohës 

elektrik të verës; jastëk elektrik; shtroje elektrike; sterilizues elektrik me avull (qëllime jo 

formale); Tharëse elektrike  sterilizuese për furçë dhëmbësh; kalldaja elektrike; makinë 

elektrike për kokoshka-kupa; gjeneratorë anionesh të energjisë elektrike; tenxhere me 

induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; kapela për kuzhinë; ventilues për 

ventilator; filtra për ujë të pijshëm; elektrik dore (pishtarë); reflektor; llamba fluroscente; 

THARËSE USHQIMESH; ngrirje; avullore për rroba-veshje; kalldaja me gaz; ndezës gazi; 

furrat e gatimit me gaz për qëllime shtëpiake; zjarre me gaz; grila gazi; ngrohës i gazit; 

diferencues i gazrave; frigoriferë me gaz; shporeta me gaz; ngrohës uji me gaz; zgarë 

(pajisje gatimi); tharëse flokësh; tharëse flokësh për qëllime shtëpiake; llamba halogjene; 

tharëse elektrike për dorë; strofulla; pompa të  ngrohtësisë; ngrohje për banjo; aparate për 

ngrohje dhe klimatizim; aparate për ngrohje; kalldaja për ngrohje (përveç atyre për 

automjete); llambë merkuri me presion të lartë; llambë natriumi me presion të lartë; tharëse 

flokesh elektrike me kapelë-mburojë për perdorim shtepiak; aparate me ajër të ngrohët; 

lagështuesit; makineri akulli; frigoriferë akulli; llambat inkandeshente; aparate ndriçimi të 

brendshëm dhe të jashtëm; furra të gatimit industrial; llambat infra të kuqe; shpërndarës të 

menjëhershëm të ujit të ngrohtë; gjeneratorë të joneve për pastrimin e ajrit; furra kuzhine; 

fenerë për ndriçim; ndriçues ; pajisje ndriçimi; llamba halogjene metalike; furrat me 

mikrovalë; furrat me mikrovalë (aparate gatimi); furrat me mikrovalë për qëllime 

industriale; llamba neoni; pastrues jo elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; shporeta me vaj 

(ngrohje hapësinore për përdorim shtëpiak); furra; Gërryes-qerues( per perime); shporeta 

me naftë; radijator (ngrohje); aspirator (kapela nxjeres avulli) për perdorim shtepiak; 

aspirator për qellime shtëpiake; aparate dhe instalime frigoriferi (përveç atyre për 

automjete); frigoriferë; ftohësit e dhomave; roteriet; llamba sigurie; dushe; ngrohje diellore 

të ujit; reflektror; startues dhe mbylles për llampa; STERILIZATOR;sterilizues për krevate; 

sterilizues;  drita ndriqimi të rrugëve; Pajisje për pastrimin e ujit nga çezmet;  llampa 

ultraviolete( jo për qellime mjekësore); instalacione dhe pajisje ventilimi; kapuçë ventilimi; 

ventilator; tiganët për ngrohje; aparate për filtrimin e ujit; ngrohës uji (bojlere); ngrohës uji 

(pajisje); jonizues uji për amvisni;  pastrues uji për nevoja shtëpiake; aparate për pastrimin 

e ujit; zbutës uji; sterilizues uji;  llampa për sipërfaqe ujore;  maska për saldim; LED drita 

të larta; LED ndriqim kopshti; LED tabela; LED ndriqime Krishtlindjesh; LED llamba 

dekoruese; LED ndriqim për nevoja- urgjencë; LED glob  me fije flakëruese; LED 

mbushje- karikim. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/261 

(220) 19/02/2021 

(731) Xhevdet Tara N.P.H. Qebaptore " 

GJAKOVA E VJETËR " Rr. “UÇK-së”, 

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Xhevdet Tara N.P.H. Qebaptore " 

(540)   
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GJAKOVA E VJETËR " Rr. “UÇK-së”, 

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 

(511) 29  Mishi; mish gjedhi si dhe produktet nga ky mish; ekstraktet e mishit, mish i 

përpunuar, salçiçe (suxhuk), vishlle, pleskavica, qofte, qebapa, mish i pulës, produkte nga 

mishi i pulës; mish i terur; produkte nga qumështi, ajkë, kajmak, gjalpë, kos, jogurt, ajran.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/262 

(220) 19/02/2021 

(731) Dreadnought, Inc. 103 Foulk Road 

Suite 202 Wilmington, DE 19803, US 

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

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

(540)  MARTIN 

 

 
     

 

(511) 9  Paisje për amplifikimin e zërit për instrumente akustike, kryesisht, magnete për 

instrumentet muzikore me tela, magnetë elektrik të përshtatur posaçërisht për instrumente 

me tela me dridhje  

15  Instrumente muzikore me tela me pragje; aksesorë për instrumente me tela me pragje,  

posaçërisht tela për instrumente muzikore, rripa për instrumente muzikore, pulla për rripa 

për instrumentemuzikore, mbështetës për instrumente muzikore, valixhe dhe këllëfe të 

përshtatura posaçërisht për instrumente muzikore me tela me pragje, kunja të pjesës së 

sipërme dhe të poshtëme të instrumenteve (kunja për samarin dhe pjesën e poshtëme) për 

tela të instrumentit muzikor me pragje, kapodasterë, dridhëse për instrumenta muzikorë, 

mbajtëse (tavëll) për dridhëse të telave, qeska për dridhëse, posaçërisht të adaptuara për 

perdorim për instrumemnta muzikor me tela me pragje, magnetë të adaptuar posaçërisht për 

instrumenta muzikor me tela me pragje, mbledhës (pjesa cilindrike ku mblidhet-mbështillet 

teli) të telave, tubet për akordim (shtimeri, engl. pitch pipes), piruni akustik (diapazoni), 

dhëmbëzorët (ingranazhet) për lëvizjen (akordimin) me butona (civija) në kokën e 

instrumentit muzikor me tela me pragje; pjesë të gitarës për ndërtimin ose përmirësimin e 

gitarës, posaçërisht samarit të gitarës, mbrojtja e gitarës nga dëmtimet nga dridhësja, 

shkopët e qafës së gitarës, urëzat mbi samarin e gitarës, pikat shënuese për qafën e gitarës, 

dekorime të punuara paraprakisht nga margaritarët, komplet dekorime nga margaritarët, 

inkustrime zbukuruese (futje) prej druri , pjesë fundore nga plastika, shiriti (shtresa) nga 

përlhura, pllakëza  të punuara nga druri, lidhësja plastike për trupin e gitarës; pjesë për 

gitarë, posaçërisht komplete që lidhin pjesën e sipëme dhe të mbrapmë të gitarës.  
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25  Rroba për mashkuj, gra dhe fëmijë, posaçërisht ndërresa (maica), duksa, ndërresa 

sportive, pjesë të sipërme, pjesë të poshtëme, përparëse, xhaketa, kapela dhe kasketa. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/263 

(220) 19/02/2021 

(731) Dreadnought, Inc. 103 Foulk Road  

Suite 202 Wilmington, DE 19803, US 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Paisje për amplifikimin e zërit për instrumente akustike, kryesisht, magnete për 

instrumentet muzikore me tela, magnetë elektrik të përshtatur posaçërisht për instrumente 

me tela me dridhje  

15  Instrumente muzikore me tela me pragje; aksesorë për instrumente me tela me pragje,  

posaçërisht tela për instrumente muzikore, rripa për instrumente muzikore, pulla për rripa 

për instrumentemuzikore, mbështetës për instrumente muzikore, valixhe dhe këllëfe të 

përshtatura posaçërisht për instrumente muzikore me tela me pragje, kunja të pjesës së 

sipërme dhe të poshtëme të instrumenteve (kunja për samarin dhe pjesën e poshtëme) për 

tela të instrumentit muzikor me pragje, kapodasterë, dridhëse për instrumenta muzikorë, 

mbajtëse (tavëll) për dridhëse të telave, qeska për dridhëse, posaçërisht të adaptuara për 

perdorim për instrumemnta muzikor me tela me pragje, magnetë të adaptuar posaçërisht për 

instrumenta muzikor me tela me pragje, mbledhës (pjesa cilindrike ku mblidhet-mbështillet 

teli) të telave, tubet për akordim (shtimeri, engl. pitch pipes), piruni akustik (diapazoni), 

dhëmbëzorët (ingranazhet) për lëvizjen (akordimin) me butona (civija) në kokën e 

instrumentit muzikor me tela me pragje; pjesë të gitarës për ndërtimin ose përmirësimin e 

gitarës, posaçërisht samarit të gitarës, mbrojtja e gitarës nga dëmtimet nga dridhësja, 

shkopët e qafës së gitarës, urëzat mbi samarin e gitarës, pikat shënuese për qafën e gitarës, 

dekorime të punuara paraprakisht nga margaritarët, komplet dekorime nga margaritarët, 

inkustrime zbukuruese (futje) prej druri, pjesë fundore nga plastika, shiriti (shtresa) nga 

përlhura, pllakëza  të punuara nga druri, lidhësja plastike për trupin e gitarës; pjesë për 

gitarë, posaçërisht komplete që lidhin pjesën e sipëme dhe të mbrapmë të gitarës.  

25  Rroba për mashkuj, gra dhe fëmijë, posaçërisht ndërresa (maica), duksa, ndërresa 

sportive, pjesë të sipërme, pjesë të poshtëme, përparëse, xhaketa, kapela dhe kasketa. 
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(210) KS/M/ 2021/264 

(220) 22/02/2021 

(731) Drustvo za trgovija I uslugi  

MEDIKO MATRIX DOO Skopje  

Ul.20-ti Oktomvri br.20/7 Skopje, MK 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 5  Produkte për shkatërrimin e barërave të këqija dhe parazitëve; insekticide; 

produkte izoluese të molës; ilaçe kundër insekteve; fungicide; rodenticide; preparate për 

qetësimin dhe trajtimin e pickimeve të insekteve.  

35  reklamimi, menaxhimi i biznesit, shërbimet e menaxhimit të biznesit, puna në zyrë, 

shitja me shumicë dhe pakicë  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/267 

(220) 22/02/2021 

(731) REMBEK SH.P.K 

Prishtinë,Rr.Muharrem Fejza,P3B, KS 

(591) Ngjyr Ari, E Gjelbert 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej 

drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat(përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë ipërpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prejporcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.  
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(210) KS/M/ 2021/268 

(220) 22/02/2021 

(731) Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 

Bagsvaerd, Denmark, DK 

(591) E kaltër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit dhe mbipeshës; përgatitje 

farmaceutike për menaxhimin e hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave 

drapër; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatit jo-

alkoolik, aterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje kronike të veshkave; 

përgatitje farmaceutike për terapi hormonale dhe qeliza staminale për qëllime mjekësore; 

pajisje për shpërndarjen/dhënien e ilaçeve që përmbajnë produktet e sipërpërmendura; 

përgatitjet kimike për përdorim në pajisjet mjekësore  

9  Botime elektronike, domethënë, broshura, libra, katalogë, fletëpalosje, revista, si dhe 

materiale mjekësore, udhëzuese dhe mësimore në fushën e diabetit, mbipeshës, menaxhimit 

të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të 

trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, aterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

shkarkime të publikimeve elektronike që përmbajnë raporte elektronike që përmbajnë 

rezultate nga provat klinike dhe studimet në fushën e parandalimit dhe trajtimit të diabetit, 

mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, 

trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve 

kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e 

qelizave staminale (burimore); aplikacione softuerësh për përdorim me pajisje të lëvizshme 

për monitorimin dhe menaxhimin e diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për 

trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit 

jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të 

veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore);  harduer dhe 

softuer kompjuterik, për përdorim me pajisjet mjekësore të injeksionit për mbledhjen, 

transmetimin dhe shfaqjen 

të dhëna mjekësore; softuer mjekësor për menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit 

të hemostazës dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të 

trurit, steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozës, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

softueri si pajisje mjekësore  

10  Aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjikale, përkatësisht, shiringa dhe 

stilolapsa hipodermike; aparate dhe instrumente mjekësore për rindërtimin dhe injektimin e 

preparateve farmaceutike; aparate dhe instrumente mjekësorë, përkatësisht, pajisje 

injeksioni për administrimtë përgatitjeve farmaceutike, pompave mjekësore të infuzionit, 

kontrollues të pompave të infuzionit, pajisjeve adezive (me ngjitëse) të infuzionit; pajisje 
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mjekësore të lidhura dixhitale për monitorimin e shpërndarjes së përgatitjeve farmaceutike 

për përdorim në lidhje me menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës 

dhe për trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, 

steatohepatitit jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve 

kronike të veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); 

aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjikale, përkatësisht, pajisje injeksioni për 

administrimin e preparateve farmaceutike dhe transmetimin pa tel të të dhënave mjekësore 

në lidhje me menaxhimin të diabetit, mbipeshës, menaxhimit të hemostazës dhe për 

trajtimin e sëmundjes së qelizave drapër, trajtimin e çrregullimeve të trurit, steatohepatitit 

jo-alkoolik, arterosklerozën, sëmundjeve kardiovaskulare , sëmundjeve kronike të 

veshkave, terapive hormonale dhe trajtimin e qelizave staminale (burimore); pajisje 

mjekësore, përkatësisht automatike 

pajisje automatike për futjen e gjilpërave, kapakë mbrojtës për shiringat hipodermike dhe 

lapsat mjekësorë; gjilpëra për injeksione; gëzhoja(kuti mbajtëse) dhe kapsula për 

administrim të përgatitjeve farmaceutike 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/269 

(220) 23/02/2021 

(731) ÖZ KA LASTIK VE KAUÇUK 

SANAYİ TICARET ANONİM ŞİRKETİ 

MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU 

CAD. ÖZKA KAUÇUK İDARİ BİNA 

NO:129 Başiskele Kocaeli TURKEY, TR 

(591) Hirit, verdhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota të automjeteve; goma pa tuba   (pa 

goma të brendëshme); Komplete për rregullimin e gomave të përbëra nga copa të gomave 

(arrna) dhe valvola të gomave  për automjete.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/270 

(220) 23/02/2021 

(731) ARI GIDA SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ Ankara Cad. No:344 Kurtköy 

Pendik İstanbul TURKEY, TR 

(591) kalter, bardhë 

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

(540)   
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 5  Shtesa ushqyese; preparate mjekësore për qëllime dobësimi (hollimi); ushqim për 

beba; barëra dhe pije bimore të adaptuara për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/271 

(220) 23/02/2021 

(731) SIGMA PHARM SH.P.K 

Turgut Ozal PN- Prizren, KS 

(591) Verdhë me kodë #FFF100,dhe e 

gjelbërt me kodë  #00FF00 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për 

veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.  

9  Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet dhe instrumentet mësimore;aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike;aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave;media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të 

regjistrimit dhe ruajtjes;mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë;regjistrat e parave 

të gatshme, pajisjet llogaritëse;kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike;kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë;aparate për shuarjen e zjarrit.  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë 
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seksuale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/272 

(220) 23/02/2021 

(731) Aviko B.V., Dr. Alphons Ariënsstraat 

28, 7221 CD Steenderen, NL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SUPER CRUNCH 

 

 
     

 

(511) 29  Patate të skuqura    

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/273 

(220) 23/02/2021 

(731) KOHA LOUNGE SH.P.K. 

Rr. Lidhja e Prizerenit - Objekti Viva Fresh, 

Kati II, 60000 Gjilan, Kosovë., KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Avokat Arton Haziri SH.P.K. 

Rr. Marie Shllaku, pn. (Agmia Center) 

60000 Gjilan – Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të 

frutave dhe pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

33  Pije alkoolike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoolike të para-

përziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoolike; pije energjike alkoolike .  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafiteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/275 

(220) 24/02/2021 

(300) 3020000119627  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(540)  SCELTE DI BENESSERE 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjeret; Shërbimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimit dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/276 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119639  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  scelte di benessere 
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(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/277 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119648  30/12/2020  IT 

(731) CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 
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Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/278 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119651  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SCELTE DI BENESSERE FAI UN 

GESTO BUONO PER TE E PER 

L'AMBIENTE 

 

 
     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 
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Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/279 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119672  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 
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me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/280 

(220) 24/02/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  IL BUONO DEL PAESE 

 

 
     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 
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shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/281 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119678  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 
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telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/282 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119681  30/12/2021  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast);Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit;Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 
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dokumenteve;Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin);Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë 

Internetin);Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe 

televizionit;Televizion, kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat;Ofrimin e 

qasjes në mediat udhëzuese dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative 

multimediale;Ofrimin e qasjes në program/softuerët kompjuterik dhe mediat e 

mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë 

internetin);Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes 

në databazat e rrjeteve kompjuterike.”  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/283 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119690  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  IL BUONO DEL PAESE PER TE, 

IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE 

REGIONALE ITALIANA 

 

 
     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 
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informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

 

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/284 

(220) 24/02/2021 

(300) 302020000119711  30/12/2020  IT 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE  DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Letër, karton; Artikuj letre; Gjëra të shtypura, libra, gazeta; Katalogë; Revista; 

Fletëpalosje; Fletushka; Manuale (doracakë); Buletine; karta tregtie; Albume për mbledhjen 

e kartave tregtare; Materiale udhëzuese dhe mësimore (përpos aparateve); Artikuj shkrimi; 

Ditarë; Libra të emërimeve; Pankarta nga letra apo kartoni; Afishe; Afishe reklamimi; 

Broshura; Çanta nga letra dhe materiale paketimi.”  

35  “Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim Biznesi; Funksionim zyreje, marketing; 

Analizë dhe hulumtim i tregut; Marketing industrial; Marketing promocional; Shërbimet e 

marketingut industrial; Shërbimet e promovimit të marketingut; Aktivitetet promovuese; 

Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; përgaditjen e materialeve 

promocionale dhe aktiviteteve promocionale për të tjerat; Shëbrimet publicitare; Dhënien 

me qira të hapsirave të reklamimiu dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të 

këshilldhënies për marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura.”  

38  “Shëbrimet online, kryesisht transmetimin elektronik të përmbajtjeve të marra nga 

librat, produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të 

telekomunikimit, përfshirë në formë të dosjeve audio dixhitale të qasshme në internet për 

shkarkim (podcast); Shërbimet online, kryesisht transmetimin elektronik të lajmeve dhe 

informatave, kompilimeve të teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit; Shërbimet informative të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

Internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjeteve telematike, kryesisht ofrimin e qasjes në 
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informata të qasshme në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave online të bisedimeve në rrjetet telematike (përfshirë Internetin); 

Transmetimin e prezantimeve në ekran me anë të kompjuterit dhe televizionit; Televizion, 

kabllor dhe radio transmetim, përshirë audio lojërat; Ofrimin e qasjes në mediat udhëzuese 

dhe educative në Internet, ne veçanti njësitë edukative multimediale; Ofrimin e qasjes në 

program/softuerët kompjuterik dhe mediat e mësimdhënies dhe mësimit (të shkarkueshme) 

të ofruara në rrjetet telematike (përfshirë internetin); Dhënien me qira të kohës së qasjes në 

databazat kompjuterike: Ofrimin e qasjes në databazat e rrjeteve kompjuterike.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/285 

(220) 24/02/2021 

(731) Ismajl Jakupaj Rr. Azem Jashanica, 

Nr.32, Prishtina, KS 

(591) Kaltër, bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

impregnuara për dezinfektim; Peceta për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që 

perdoren në kozmetikë; Produkte kozmetike dhe parfumeri 

5  Preparate higjienike për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacione; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qëllime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.   

16  Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për 

fytyrë,facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për 

heqjen e makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine.  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/286 

(220) 24/02/2021 

(731) Ismajl Jakupaj Rr. Azem Jashanica, 

Nr.32, Prishtina, KS 

(591) Kaltër, bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; Faculeta letre të impregnuara për 

dezinfektim; Peceta për bebe; Produkte higjenike; Produkte pambuku që perdoren në 

kozmetikë; Produkte kozmetike dhe parfumeri.  

5  Preparate higjienike për qëllime mjekësore; Fasha për menstruacione; Materiale për 

fashim; Pambuk për mbushje për qëllime mjekësore; Peshqirë higjienikë; Peceta; Pelena 

me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; Pamuk për qellime farmaceutike; Peceta 

(paloma); pastrues antiseptik.   

16  Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për 

fytyrë,facoleta nga letra, letër tualeti, thasë për mbeturina, peceta të bëra nga letra për 

heqjen e makijazhit, peceta tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine.  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/287 

(220) 24/02/2021 

(731) KLIN PRODUTOS INFANTIS 

LTDA. Rua Saulo Wesley G. Peres, 769, 

Bairro Novo Parque São Vicente, Birigui, 

São Paulo, Brasil. CEP: 16200-319., BR 

(591) E bardhë, gri e errët, gri, gri e lehtë, e 

kuqe, blu e errët, blu, blu e lehtë, e bruztë, e 

verdhë, dhe e zezë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje për këmbën, këpucë, pantofla, sandale, atlete dhe çorape.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/288 

(220) 24/02/2021 

(300) Z-202170027  13/01/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e bardhë, portokalli, e kuqe, e 

gjelbërtë, kafe, e verdhë, e hirtë 

(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; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 
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pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/289 

(220) 25/02/2021 

(300) Z-202171269  23/12/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, SI 

(591) portokalli, e gjelbërtë, e kaltërt, e 

bardhë 

(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; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 
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dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/290 

(220) 25/02/2021 

(300) Z-202071268  23/12/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh; lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet; pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule; pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia; pashtetë nga 

sallama me djegësime; pashtetë viqi; pashtetë nga kafshët e egra; pashtetë tune; pashtetë 

trofte; pashtetë salmoni; pashtetë nga sardina; pashtetë nga skumbri (lloj peshku); hummus 

[chikpea paste]; ajvar [specë e i përpunuar]; lyerje nga specat; lyerje nga pangjari; lyerje 

nga rrika; lyerje nga kungulli; lyerje nga xhinxheri; lyerje nga asparagusi; lyerje nga hudra 

e egër; lyerje nga ulliri; lyerje nga tartufi; lyerje nga produktet e qumështit; lyerje nga 

buteri; lyerje nga kremërat; pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet; mish, i 

konzervuar; produkte të mishit të pasterizuara; salçiçe të kuruara; sallam; lëng mishi; fruta 

dhe perime të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë; marmelatë; fruta të ziera; vezë; 

qumështë; produkte të qumështit; vajra ushqimore; yndyrëra.   

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 
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web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/291 

(220) 25/02/2021 

(300) Z-202071271  23/12/2020  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) e bardhë, portokalli, e kaltërt (blu) 

(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;kafshë gjyetie;ekstrakte mishi;pashtetë, pashtetë mishi, 

pashtetë peshku, pashtetë perimesh;lyerje mishi, lyerje peshku, lyerje nga perimet;pashtetë 

gjeldeti, pashtetë pule;pashtetë për çaj (meat pâté), pashtetë nga mëlqia;pashtetë nga 

sallama me djegësime;pashtetë viqi;pashtetë nga kafshët e egra;pashtetë tune;pashtetë 

trofte;pashtetë salmoni;pashtetë nga sardina;pashtetë nga skumbri (lloj peshku);hummus 

[chikpea paste];ajvar [specë e i përpunuar];lyerje nga specat;lyerje nga pangjari;lyerje nga 

rrika;lyerje nga kungulli;lyerje nga xhinxheri;lyerje nga asparagusi;lyerje nga hudra e 

egër;lyerje nga ulliri;lyerje nga tartufi;lyerje nga produktet e qumështit;lyerje nga 

buteri;lyerje nga kremërat;pelte (gjelatinë) mishi, pelte peshku, pelte nga perimet;mish, i 

konzervuar;produkte të mishit të pasterizuara;salçiçe të kuruara;sallam;lëng mishi;fruta dhe 

perime të konzervuara, të thara dhe të ziera;xhelatinë;marmelatë;fruta të 

ziera;vezë;qumështë;produkte të qumështit;vajra ushqimore;yndyrëra  

30  Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; sheqer; oriz; tapioka; sago; miell; pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë; tartë; ambëlsira; akullore; mjaltë; melasë; tharmë buke; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustard; uthull; salcë (kondiment); melmesa; akull për freskime; petë nga 

brumi; lyerje nga çokolata; kremëra të bazuara në kakao në formë lyerjesh; lyerje nga 

mjalti; puding; copëza ushqimesh të bazuara në drithëra.  

35  Marketing, publikimi i teksteve publicitare; promovimi i shitjeve; reklama; marketing 

direkt; hulumtime tregu; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; 

promovim të kulinarisë; shitje me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen nëpërmjet të 

web faqeve, të produkteve të cilat përfshihen në listë në klasat 29 dhe 30. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/292 

(220) 25/02/2021 

(731) Rinor Bajgora  Antigona Fazliu 

No:52, Prishtine – Kosova , KS 

(540)   
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(591) E kaftë 

 
 

     

 

(511) 30  miell dhe preparatee bera nga dritherat; buke.  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/293 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS 

(591) E bardhë, E vjollcë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; aherbime zyre.  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi ; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/294 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

(591) E kuqe, E zezë, E bardhë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre  
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39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi  

41  Arsimi ; sigutrimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/295 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

(591) E Bardhe, E Zeze  

 

 
 

(540)  FROM    NATURE 

 

 
     

 

(511) 30  Sheqer, mjalte, melase;  

35  Reklamat; mexhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/297 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn 

L.L.C Zona Industriale. – Prishtine  

, KS 

(591) E kuqe, E hirtë         

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre.  

39  Transporti, paketimi dhe organizimi i mallrave ; pergatitje udhetimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2021/298 

(220) 25/02/2021 

(731) Bajrush Kajtazi  The North Unicorn 

L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine 

, KS 

(591) E Bardhë, E Zeze  

 

(540)  AMBIENT 
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi;adminstrim biznesi; sherbime zyre.  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitja udhetimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 

(210) KS/M/ 2021/300 

(220) 25/02/2021 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  LAGEVRIO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/303 

(220) 25/02/2021 

(731) HELL ENERGY Magyarország Kft.  

H-1062, Budapest Andrássy út 126. HU 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujërat minerale dhe të gazuara; Ujëra [pije]; Pije me lëng frutash; Shurupe dhe 

përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije; Pije izotonike; Lëngje perimesh [pije]; Pije 

freskuese; Pije joalkoolike të fortifikuara me vitamina; Ujë i gazuar i pasuruar me vitamina 

[pije]; Pije joalkoolike të pasuruara me vitamina dhe kripëra minerale; Uji i pijshem me 

vitamina; Pije që përmbajnë vitamina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/304 

(220) 26/02/2021 

(731) Vynn Group sp. z o.o. ul. Żwirowa 18,  

05-506 Wilcza Góra, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 3  “Artikuj kozmetike, artikuj kozmetike për kujdes ndaj këmbëve, duarve dhe 

thonjëve, llak për thonjë, balsam për thonjë, xhel për sëndërtimin e thonjëve, akril për 

thonjë, tretës për llak të thonjëve, pilling (lëvozhgë), përgatitje për njomjen e lëkurës së 

këmbëe dhe duarve, preparate për largimin e makijazhit, maska kozmetike, maska 

kozmetike për kujdesin e këmbëve dhe duarve, losione kozmetike, përgatitje kozmetike për 

kujdes të lëkurës, duke përfshirë lëkurën e këmbëve dhe duarve, tonik kozmetike, vajra 

kozmetike.” 

8  Aksesorë për manikyr dhe pedikyr, limë, lustrues për manikyr, blloqe lustruese për 

manikyr, shkopinj manikyri, lugë kozmetike, gërryese për pedikyr, prerëse për kutikula, 

preresë për thonjë, gërshërë për thonjë, prerëse manikyri, këllëfe për prerëse manikyri.”  

35  “Shitje të artikujve të kozmetikës, farmaceutikëve dhe aksesorëve për manikyr dhe 

pedikyr  

44  “Shërbime të salloneve të bukurisë, higjienës për njerëz dhe kujdesit të bukurisë.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/305 

(220) 26/02/2021 

(731) Vynn Group sp. z o.o. ul. Żwirowa 18,  

05-506 Wilcza Góra, PL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  PHARM FOOT 

 

 
     

 

(511) 3  “Artikuj kozmetike, artikuj kozmetike për kujdes ndaj këmbëve, duarve dhe 

thonjëve, llak për thonjë, balsam për thonjë, xhel për sëndërtimin e thonjëve, akril për 

thonjë, tretës për llak të thonjëve, pilling (lëvozhgë), përgatitje për njomjen e lëkurës së 

këmbëe dhe duarve, preparate për largimin e makijazhit, maska kozmetike, maska 

kozmetike për kujdesin e këmbëve dhe duarve, losione kozmetike, përgatitje kozmetike për 

kujdes të lëkurës, duke përfshirë lëkurën e këmbëve dhe duarve, tonik kozmetike, vajra 

kozmetike.”  

8  Aksesorë për manikyr dhe pedikyr, limë, lustrues për manikyr, blloqe lustruese për 

manikyr, shkopinj manikyri, lugë kozmetike, gërryese për pedikyr, prerëse për kutikula, 

preresë për thonjë, gërshërë për thonjë, prerëse manikyri, këllëfe për prerëse manikyri.”  

35  “Shitje të artikujve të kozmetikës, farmaceutikëve dhe aksesorëve për manikyr dhe 

pedikyr.”  

44  Shërbime të salloneve të bukurisë, higjienës për njerëz dhe kujdesit të bukurisë.” 
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(210) KS/M/ 2021/306 

(220) 26/02/2021 

(731) G&P COSMETICS S.R.L  

Via Statuto, 4 20121 Milano,  IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Shampon; shampon kundër perutit; balsam; vajra banjosh për kujdes të flokut; 

paketim të flokut; përgatitje dhe losione për kujdes të flokut; shkumë për mbrojtje të flokut; 

maskara për flokë; glazurë për flokë; tonik për flokë; nuance ngjyrash për flokë; ngjyra 

kozmetike për flokë; ngjyrë për flokë; përgatitje për ngjyrosje dhe zbardhim të flokut në 

formë të xhelit, balsamit, losioneve, shkumave, musit, pluhurit, kremave dhe sprejave; 

emulsion oksiduese për flokë; oksidante për flokë; ngjyra të përkohshme për flokë në formë 

të shkumave, museve dhe sprejave; përgatitje për fortësim dhe zbardhje të ngjyrës së flokut; 

krema për flokë; vajra për balsamojse të flokut; ngjyra për flokë; spreja për flokë; përgatitje 

për kujdes, pastrim, stilizim dhe mbrojtje të flokur në formë të xhelit, balsamit, losioneve, 

shkumëzimeve, shkumave, pluhurit; parfumeri; artikuj kozmetik.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/307 

(220) 26/02/2021 

(731) G&P COSMETICS S.R.L  

Via Statuto, 4 20121 Milano,, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shampon; shampon kundër perutit; balsam; vajra banjosh për kujdes të flokut; 

paketim të flokut; përgatitje dhe losione për kujdes të flokut; shkumë për mbrojtje të flokut; 

maskara për flokë; glazurë për flokë; tonik për flokë; nuance ngjyrash për flokë; ngjyra 

kozmetike për flokë; ngjyrë për flokë; përgatitje për ngjyrosje dhe zbardhim të flokut në 

formë të xhelit, balsamit, losioneve, shkumave, musit, pluhurit, kremave dhe sprejave; 

emulsion oksiduese për flokë; oksidante për flokë; ngjyra të përkohshme për flokë në formë 

të shkumave, museve dhe sprejave; përgatitje për fortësim dhe zbardhje të ngjyrës së flokut; 

krema për flokë; vajra për balsamojse të flokut; ngjyra për flokë; spreja për flokë; përgatitje 
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për kujdes, pastrim, stilizim dhe mbrojtje të flokur në formë të xhelit, balsamit, losioneve, 

shkumëzimeve, shkumave, pluhurit; parfumeri; artikuj kozmetik.” 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/309 

(220) 26/02/2021 

(731) CHIPITA SA  Industrial and 

Comercial Company 12 km. Athens – 

Lamia Nat. Road, Metamorfosi, Greece 

PO14452, GR 

(591) E kuqe ,e bardhë dhe krem 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Perime dhe fruta (rrush i terur, rrush i bardhe sulltana i terur, rrush pa fara) të 

konzervuara dhe të terura, fruta të kristalizuara (limon i ëmbëlsuar dhe levore të portokallit 

të ëmbëlsuara), hurma, arra të përpunuara, të gjitha llojet e produkteve të patates (çipsa, 

rriska, fluska, shkopinj, copëza të fërguara), çipsa nga patatja me sasi të ultë të yndyrës, 

fruta të brymosura, fryta të ngrira, çipsa frutash, gjelle frutash, ushqime të copëzuara bazuar 

në fruta, xhemëra, xhem nga xhinxhifili, marmalade, buter kikiriki, komposte, lyerje për 

copa të holla buke (lajthi ose niogat bazuar në lajthi ose nogat ose vanilla me lloje tjera të 

aromatizusëve në formë të pluhurit), qumështë dhe produkte të qumështit, pije freskuese 

nga qumështi, vajra ushqimore dhe yndyrëra  

30  Kroasante, kafe, çaj, kakao, vanilla, vanillin, produkte nga kakao, miell për ushqim, 

miell gruri, miell dhe pregatitje të punuara nga drithërat (përveç ushqimit për kafshë), 

produkte nga bluarjet, copëza nga drithërat, ushqime në rriska bazuar në drithëra, drithëra të 

pregatitura për konsum njerëzor (fluska nga tërshëra dhe të fluska ngjashme të punuara nga 

drithërat tjerë), elb i pastruar (pa lëvore), tërshërë e pastruar nga mbështjellësi, fluska nga 

misri, kornflakesa, kokoshka, ushqime të miellëzuara, përzierje të pregatitura për pjekje të 

bukës, torta dhe ëmbëlsira të vogla, palpeta, pastë tortash, pluhur për torta, ëmbëlsira të 

vogla për dekorime të tortave, torta nga orizi, ushqime në formë rriskash nga orizi, 

aromatizues për torta i ndryshëm nga vajrat eterike, bukë, bukë xhinxhifili, rollada buke, 

peksimadhe, therrime buke, produkte buke të të gjitha formave (çipsa, rriska, shkopinj), 

sandviça, çipsa, rrollada, vafer, vafer rollada, rollada zvicerane, simite, , magdalena, 

strudla, pica (duke përfshirë edhe ato gjysëm të pjekura për ti përfunduar, duke përfshire 

edhe fruta të konzervuara), peksimadhe, pregatitje nga buka duke qenë të copëzuar apo të 

prera, brum për ëmbëlsira, ëmbëlsira, kausha, ëmbëlsira nga bajamat, brum bajamash, 

mjaltë, fundant, halva, biskota, krakera, biskuita, biskuita malti, biskuita petit-beurre, 

ëmbëlsira të vogla, pije freskuese nga kafeja me qumështë, pije freskuese bazuar në çaj, 

pije freskuese bazuar në kakao ose çokolatë, çokolatë (mbështjellje), duke qenë në formë të 

pllakes apo çokolatë e mbushur, çokolatë e mbushur me arra dhe / ose produkte drithërash 
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dhe / ose fruta me oriz, praline, ëmbëlsira me arra, marzipan, puding, likurice, makarona, 

ëmbëlsira me peppermint, fruta me sheqer, fruta të ëmbëlsuara me çokolatë, fruta të 

ëmbëlsuara, karamela, çamçakez për qapje, çamçakez të ëmbëlsuara, çamçakez nga frutat 

dhe verërat, gjell mbretëror për konsum njerëzor, jo për destinime mjekësore, salcë 

(condiment); erëza.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/310 

(220) 26/02/2021 

(731) CHIPITA SA  Industrial and 

Comercial Company 12 km. Athens – 

Lamia Nat. Road, Metamorfosi, Greece 

PO14452, GR 

(591) E kuqe ,e bardhë dhe krem 

(740)  Florin Lata 

Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Perime dhe fruta (rrush i terur, rrush i bardhe sulltana i terur, rrush pa fara) të 

konzervuara dhe të terura, fruta të kristalizuara (limon i ëmbëlsuar dhe levore të portokallit 

të ëmbëlsuara), hurma, arra të përpunuara, të gjitha llojet e produkteve të patates (çipsa, 

rriska, fluska, shkopinj, copëza të fërguara), çipsa nga patatja me sasi të ultë të yndyrës, 

fruta të brymosura, fryta të ngrira, çipsa frutash, gjelle frutash, ushqime të copëzuara bazuar 

në fruta, xhemëra, xhem nga xhinxhifili, marmalade, buter kikiriki, komposte, lyerje për 

copa të holla buke (lajthi ose niogat bazuar në lajthi ose nogat ose vanilla me lloje tjera të 

aromatizusëve në formë të pluhurit), qumështë dhe produkte të qumështit, pije freskuese 

nga qumështi, vajra ushqimore dhe yndyrëra  

30  Kroasante, kafe, çaj, kakao, vanilla, vanillin, produkte nga kakao, miell për ushqim, 

miell gruri, miell dhe pregatitje të punuara nga drithërat (përveç ushqimit për kafshë), 

produkte nga bluarjet, copëza nga drithërat, ushqime në rriska bazuar në drithëra, drithëra të 

pregatitura për konsum njerëzor (fluska nga tërshëra dhe të fluska ngjashme të punuara nga 

drithërat tjerë), elb i pastruar (pa lëvore), tërshërë e pastruar nga mbështjellësi, fluska nga 

misri, kornflakesa, kokoshka, ushqime të miellëzuara, përzierje të pregatitura për pjekje të 

bukës, torta dhe ëmbëlsira të vogla, palpeta, pastë tortash, pluhur për torta, ëmbëlsira të 

vogla për dekorime të tortave, torta nga orizi, ushqime në formë rriskash nga orizi, 

aromatizues për torta i ndryshëm nga vajrat eterike, bukë, bukë xhinxhifili, rollada buke, 

peksimadhe, therrime buke, produkte buke të të gjitha formave (çipsa, rriska, shkopinj), 

sandviça, çipsa, rrollada, vafer, vafer rollada, rollada zvicerane, simite, , magdalena, 

strudla, pica (duke përfshirë edhe ato gjysëm të pjekura për ti përfunduar, duke përfshire 

edhe fruta të konzervuara), peksimadhe, pregatitje nga buka duke qenë të copëzuar apo të 

prera, brum për ëmbëlsira, ëmbëlsira, kausha, ëmbëlsira nga bajamat, brum bajamash, 

mjaltë, fundant, halva, biskota, krakera, biskuita, biskuita malti, biskuita petit-beurre, 

ëmbëlsira të vogla, pije freskuese nga kafeja me qumështë, pije freskuese bazuar në çaj, 

pije freskuese bazuar në kakao ose çokolatë, çokolatë (mbështjellje), duke qenë në formë të 
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pllakes apo çokolatë e mbushur, çokolatë e mbushur me arra dhe / ose produkte drithërash 

dhe / ose fruta me oriz, praline, ëmbëlsira me arra, marzipan, puding, likurice, makarona, 

ëmbëlsira me peppermint, fruta me sheqer, fruta të ëmbëlsuara me çokolatë, fruta të 

ëmbëlsuara, karamela, çamçakez për qapje, çamçakez të ëmbëlsuara, çamçakez nga frutat 

dhe verërat, gjell mbretëror për konsum njerëzor, jo për destinime mjekësore, salcë 

(condiment); erëza.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/312 

(220) 01/03/2021 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

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

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

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

Frtizaj, Prishtinë 
 

(540)  Happy Fruttis 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/313 

(220) 01/03/2021 

(731) N.T.P. " Tre Kom -Shoes " Talinovc i 

Jerlive, Magjistrala, KS 

(591) E Gjelbert E Kaltert e Mbyllur 

(740)  Avokat Limon Musa Sh.p.k 

Talinovc i Jerlive, Magjistrala Ferizaj 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.  

25  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/315 

(220) 01/03/2021 

(731) Belkize Ahmeti PRISHTINE , KS 

(540)   
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(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje robash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esenciale, preparatet 

kozmetike, losionet per floke, preparatet per higjienen e gojes  

5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore; substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjeksor, ushqimi per foshnje; 

emplaster, materialet per lidhje; materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; materialet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet.   

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, te vezhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, te peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikeqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

per shpetimin e jetes dhe per trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit, (akumulatoret elektrik per 

makina); aparatet per incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zerit dhe te pamjeve; 

bartesit e te dhenave magnetike; disqet per incizim; makinat automatike te shitjes dhe 

mekanizmat per aparatet qe operojne me futjen e monedhes; makinat llogaritese te arkes, 

makinat llogaritese, pajisjet per perpunimin e te dhenave dhe te kompjuteret; aparatet per 

shuarjen e zjarrit.  

18  Lekura, imitimet e lekures dhe produktet e perbera nga keto material qe nuk jane 

perfshire ne klasat tjera; lekura e kafsheve, gezofet; valixhet dhe cantat e udhetimit; 

ombrellat, cadrat e diellit dhe bastunet; kamxhikey, takemet dhe shalat.   

22  Litaret, spangot, rrjetat, cadrat, tendat, mushamate, velat, thaset dhe cantat (qe nuk jane 

perfshire ne klasat tjera); materialet per mbushje (pervec kaucukut dhe plastikes); 

materialet e paperpunuara fibroze te tekstilit.   

23  Fijet dhe pejte, per perdorim ne fushen e tekstilit.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jane perfshire ne klasat tjera; mbulesat e 

shtreterve dhe te tavolinave.   

25  Rrobat, kepucet, kapelat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/316 

(220) 01/03/2021 

(731) CASA ITALIA SH.P.K 

Lubizhde-Prizren, KS 

(591) E  kuqe flakë  #008c45 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 

 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

128 

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndertimi jo metalik , kryesisht dyer,dritare, konstruksione të drurit për 

enterier, dysheme, parketa,xhama dhe pjesët e tjera të tyre.  

20  Mobilje, mobileri, karriga, tavolina dhe sende te tjera prej druri dhe materiale tjetër si 

plastik, ashta, perla, guaska, sfungjer etj, si pjes të tyre.  

37  Instalimi i dyerve, dritareve, parketeve etj. , montazh i mobilerisë, mirëmbajtje dhe 

resoracion i mobiljeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/317 

(220) 01/03/2021 

(300) 018314588  28/09/2020  DE 

(731) Aristo Pharma GmbH  

Wallenroder Straße 8-10 

13435 Berlin Germany, DE 

(591) Bardh dhe zi 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale  

5  Barna dhe farmaceutik per qellime mjekësore, preparate veterinare dhe praprate kimike 

per qellime mjeksore dhe sanitare; Barna farmaceutike; preparate dietike të  adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara; minerale; elemente gjurmuese; 

enzima, aromatikë dhe aromatizues; qoftë individualisht ose në kombinim, secili 

ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).  

44  Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët.  
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(210) KS/M/ 2021/318 

(220) 01/03/2021 

(731) KAM DOO ul. Industriska bb 

R. North Macedonia, MK 

(591) E kuqe, e verdhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Tableta efervetë (të tretshme) të vitaminës; Ëmbëlsues artificial të përshtatur për 

diabetikët;  Ëmbëlsuesit dietikë për qëllime mjekësore.  

30  Ëmbëlsues (Natyralë -); Ëmbëlsues natyralë, ëmbëlsues natyralë me pak kalori; 

Ëmbëlsues të përbërë prej koncentrateve te frutave; ëmbëlsues (natyralë) në formë te 

grimcuar; ëmbëlsues natyralë në formë te koncentrateve të frutave; Sheqerna, ëmbëlsues 

natyralë, mveshje dhe mbushje të ëmbla, produkte bletësh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/319 

(220) 01/03/2021 

(300) 4679360  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BEYFORTUS 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/320 

(220) 01/03/2021 

(300) 4679372  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  RESNYRVA 
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(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/321 

(220) 01/03/2021 

(300) 4679376  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  HUGINFA 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/322 

(220) 01/03/2021 

(300) 4679282  04/09/2020  FR 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  KAYRINFA 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/323 

(220) 01/03/2021 

(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(591) e zezë, portokalli me nuanca të   kuqe, 

e bardhë, e kaltër e ndritshme , kafe, bezhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 
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sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/324 

(220) 01/03/2021 

(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NUTELLA B-READY 

 

 
     

 

(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/325 

(220) 01/03/2021 

(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves  L - 2633 Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KINDER MILCH-SCHNITTE 

 

 
     

 

(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/326 

(220) 01/03/2021 

(731) SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trèves L - 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate, çokollatë me bazë- 

shkrirëse (përhapëse), biskota, torte të buta të mbushura, shkopi drithërash, akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/327 

(220) 01/03/2021 

(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG     

Rosentalstrasse 67  4058 Basel     

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Plehra   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/328 

(220) 02/03/2021 

(731) Top Soft Papers sh.p.k. 

Rr. Rexhep Krasniqi nr.115, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Gjelbërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pergatitjet e pastrimit, pastrues per qellime intime te higjies personal, jo mjekesore  

16  peceta letre per pastrim   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/329 

(220) 02/03/2021 

(731) Top Soft Papers sh.p.k. 

Rr. Rexhep Krasniqi nr.115, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Vjollce, Bardhë, Gjelbërt 
 

(540)   
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(511) 3  pergaditjet e pastrimit, pastrues per qellime intime personale, jo mjekesore  

16  peceta letre per pastrim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/330 

(220) 02/03/2021 

(731) Top Soft Papers sh.p.k. 

Rr. Rexhep Krasniqi nr.115, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Vjollce, Gjelbërt, Bardhë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  pergaditjet e pastrimit, pastrues per qellime intime te higjienes personale, jo 

mjekesore  

16  peceta letre per pastrim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/331 

(220) 02/03/2021 

(731) 1 EUROSTORE SH.P.K 

Hajrullah Zymi –Fushe Kosove, KS 

(591) Bardhë,dhe e kuqe 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja 

Arberia Rr.Selim Berisha nr.36 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike 

për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose 

për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te 
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fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.  

8  Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi; Thika 

një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për fileta; 

Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete dore]; 

Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike; Thika në 

formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për mish; 

Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave 

të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës; Takëm enësh 

një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e pështatur për 

takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin për vendosjen 

e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm (inox); Lugë 

tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]  

9  Syze;mbështjellës për telefona mobilë, USB disqe.  

16  Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë letre, kartuçi dhe plastike dhe artikuj per 

paketim, mbeshtjellje dhe magazinim; Dekorime dhe material artistike dhe mediume; 

Produkte te shtypura; ombrella te letres per koktej; leter per mbeshtjellje te ushqimit; 

Flamuj nga letra; Folije nga letra ose plastika per ruajtjen e lagështisë [per paketim 

ushqimi]; Peshqira letre higjienike per duar; Rollne letre per arka; Filtra per kafe, shtroja 

letre; shtroja per shishe, letre; rrollne kuzhine [leter]; Fshese letre; shtroja letre dantellë; 

shtroja letres dantelle; Dekorues nga letra per mesin e tavolines; Peshqire tavolinash nga 

letra; Dantella letre; Peshqira letre per duar; Shtroja letre per tavolina; Dekorime nga 

kartuçi per produkte ushqimore; Shtroja tavoline nga kartuçi; Shtroja letre per tavolina; 

Folje thithese nga letra ose plastika per paketimin e ushqimit; Leter thithese; Shtroja letre; 

shtroja nga kartuçi per gota; çanta per paketim te punuara nga letra e perpunimit bio- leter 

special rezistuese; Peceta per nje perdorim; Materiale filtruese nga letra; Ngjitese (gjera 

ngjitese per produkte te letres ose per amvisni); leter dhe kartuç; Pajisje per zyre dhe 

shkollore.  

21  Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika.  

22  Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera).  

24  Batanija, Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose 

plastike  

25  Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh. Veshje, Këpucë, Veshje për kokë  

26  Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; lule 

artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; ornamente 

për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; perime 

artificiale; fruta artificial.” Dantella, bishtalec dhe qëndisje, shirita dhe harqe të banesave; 

butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale;   

27  Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese;varëse muri, jo prej tekstili.  

28  Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre.  
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(210) KS/M/ 2021/332 

(220) 02/03/2021 

(731) Shefqet Kuqi Solid sh.p.k 

Suharekë, Zona Industriale, Shirokë p.n 

, KS 

(591) Kaltër, portokalli, bardhë 

(740)  Avokat Fazli Brahaj rr.”Fehmi 

Agani” nr.79/8 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasëtdheçantat 

(qënukjanëpërfshirënëklasattjera); materialetpërmbushje (përveç 

kauçukutdheplastikës); materialet e papërpunuarafibrozetëtekstilit 

  

23  Fijetdhepejtë, përpërdorimnëfushën e tekstilit  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/333 

(220) 02/03/2021 

(731) Gëzim Halili Rr.Ibrahm Pacolli nr 

45,60000 Gjilan Republika e Kosovës, KS 

(591) Kuqe,Zezë,Verdhë,Hiri 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materialet e thjeshta dhe aliazhet e ryre,materiali ndwrtimor prej 

metali,konstruksionet e trasportueshme metalike ,Materialet metalike pwr binary ,kabllot  

jo elektrike dhe telat prej metaleve tw thjeshta ,hekurishtet ,artikujt e vegjwl metali,gypa 

dhe tuba metalik,kasaforta ,mallra metalesh tw thjeshta qw nuk janw pwrfshirw nw klasa 

tjera ,xehet.  

11  Aparatet pwr :ndezje,nxehje,prodhim avulli,zierje,ftohje,tharje,ajrosje,furnizim me ujw 

dhe qwllime sanitare.  

17  Kauquku,guta-pwrcha{polimer natyror}goma ,azbesti,mika ,{minerale}ose cilado 

mallra  tw pwrbwra nga kwto materialeqw nuk janw pwrfshirw nw klasa tjera ,lwndwt 

plastike nw formw tw shtrydhur pwr pwrdorim industrial,materialet pwr 

amballazhim,mbushje dhe izolim,gypat e lakueshwmqw nuk janw prej metali.  

19  Materiali ndwrtimor{jometalik},gypat e shtangwta  jo metalike pwr 

ndwrtim,asfalti,katrani,bitumen,konstruksionet jometalike tw transportueshme,monomentet 

jometalike.  
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(210) KS/M/ 2021/334 

(220) 02/03/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K, Pestovë, p.n, 

Vushtrri, 42000, Republika e Kosoves, KS 

(591) E verdhë, E kuqe, E bardhë, E zezë,    

(740)  Fisnik Sogojeva  

Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/336 

(220) 03/03/2021 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,                      

, US 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  JANSSEN 

 

 
     

 

(511) 14  Preparate humane farmaceutike, vaksina.  
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(210) KS/M/ 2021/337 

(220) 03/03/2021 

(300) 018316363  02/10/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Salty Sea 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrës); Liker; Gjin; Tonik liker i aromatizuar; Liker nga 

elbi i pa qëruar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/338 

(220) 03/03/2021 

(731) LUBREX FZC P.O. Box 42438 

Plot 1E-02C Hamriyah Free Zone 

Sharjah,  AE 

(591) E zezë, e bardhë, e verdhë, kafe, 

portokalltë.  

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; thithëse pluhuri, lagështie dhe 

kompozimet lidhëse; karburantet (përfshirë “motor spirit”) dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila 

për ndriçim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/339 

(220) 03/03/2021 

(731) PIK VRBOVEC plus d.o.o. 

Zagrebacka 148, 10340 Vrbovec, Croatia, 

HR 

(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)  PIK&GO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish dhe produkte te mishit; suxhuk; sallamë; grimcime nga mishi; përzierje 

grimcimesh me mish, me pemë dhe produkte arroresh; ushqime (vakte) të gatshme të cilat 

përbëhen, kryesisht nga mishi; ushqime të gatshme, ushqime me pregatitje të shpejtë dhe 

grimcime të njelmëta; pemë të përpunuara, këpurdha, perime, prodhime nga arrorët dhe 

bishtajore; grimcime në bazë të frutave të terura; grimcime në bazë të prodhimeve të 
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arrorërve; peshk jo i gjallë, prodhime nga deti dhe mollusqe; qumështë; prodhime qumështi 

dhe zëvendësimet e tyre; vezë zogu dhe prodhime nga vezët; vajra ushqimore dhe yndyrëra; 

ekstrakte mishi; produkte të ftohta -të ngrira (aspic, engl.); zorrë për suxhuk dhe imitime të 

zorrëve.        

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/340 

(220) 03/03/2021 

(731) PIK VRBOVEC plus d.o.o. 

Zagrebacka 148, 10340 Vrbovec, Croatia, 

HR 

(591) e kuqe, e artë dhe e bardhë 

(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 dhe produkte te mishit; suxhuk; sallamë; grimcime nga mishi; përzierje 

grimcimesh me mish, me pemë dhe produkte arroresh; ushqime (vakte) të gatshme të cilat 

përbëhen, kryesisht nga mishi; ushqime të gatshme, ushqime me pregatitje të shpejtë dhe 

grimcime të njelmëta; pemë të përpunuara, këpurdha, perime, prodhime nga arrorët dhe 

bishtajore; grimcime në bazë të frutave të terura; grimcime në bazë të prodhimeve të 

arrorërve; peshk jo i gjallë, prodhime nga deti dhe mollusqe; qumështë; prodhime qumështi 

dhe zëvendësimet e tyre; vezë zogu dhe prodhime nga vezët; vajra ushqimore dhe yndyrëra; 

ekstrakte mishi; produkte të ftohta -të ngrira (aspic, engl.); zorrë për suxhuk dhe imitime të 

zorrëve.        

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/342 

(220) 04/03/2021 

(731) Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(591) Kalter e errët:281c, kuqe: 186c, gri: 

gri e lehte 8c 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 
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përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 

ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 

përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/343 

(220) 04/03/2021 

(731) Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(591)  [Pantone: Blu e errët: 281C, Kuqe: 

186C, Gri: Gri e lehte 8C] 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

140 

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 

përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 

ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 

përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  
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(210) KS/M/ 2021/344 

(220) 04/03/2021 

(731) Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(591) [Pantone: Blu e errët: 281C, Gri: Gri e 

lehte 8C] 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; pure të mëlçisë; pure perimesh; ekstrakte mishi; 

zëvendësues të mishit me bazë perimesh; zëvendësues të mishit me bazë qumështi; vaktet e 

përgatitura kryesisht të zëvendësuesve të mishit; proteina perimesh te formuara me teksturë 

për t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; proteina qumështi  te formuara me teksturë për 

t'u përdorur si një zëvendësues i mishit; vezët; qumësht dhe produkte qumështi; produktet e 

qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; zëvendësuesit e qumështit, përfshirë qumështin e 

sojës, qumështin e tërshërës, qumështin e kokosit, qumështin e bajames, gjithashtu në 

formë pluhuri; pije me bazë thekre si zëvendësues të qumështit; pije me bazë thekre 

(zëvendësues qumështi) në formë pluhuri; qumësht në formë pluhuri; krem në formë 

pluhuri; qumësht thekre në formë pluhuri; zëvendësues të kremit; kos; kos të thartuar, 

përfshirë kosin e thartuar me bazë bimore; kos jo të thartuar, përfshirë kosin e thartuar me 

bazë bimore; ëmbëlsira kosi; pije me bazë kosi; skyr; pije kryesisht të përbëra nga një 

përzierje e kosit dhe qershisë; ëmbëlsira kryesisht të përbëra nga një përzierje e kosit dhe 

skyr; ëmbëlsira skyr; ëmbëlsirë e përbërë kryesisht nga kos dhe/ose skyr, gjithashtu 

përmban musli dhe/ose fruta të thata dhe/ose arra; pije të bëra nga produktet e qumështit, 

përfshirë zevendesuesit e qumështit dhe qumështin me çokollatë; përgatitje për të bërë pije 

me bazë qumështi; proteina qumeshti; hirrë; hirrë e thatë; pluhur hirre; koncentrat hirrë; 

proteina hirrë; leng hirre; mullëz; djathë; djath per lyerje; djathë pluhur; ushqime rostiçeri 

me bazë djathi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e qumështit; snack me bazë qumështi; 

pudinga qumështi; ëmbëlsira të qumështit të ftohura; Salce me bazë qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; gjalpë; gjalpë me aromë; përhapje qumështi; përhapje qumështi dhe 

perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e gjalpit dhe vajit vegjetal; gjalpë i 

përqendruar; vaj gjalpi; ghee; salcë kosi; zëvendësues të gjalpit; gjalpë i sqaruar; përgatitje 

gjalpi; gjalpë me barishte; gjalpë për përdorim në gatim; përhapje me bazë yndyre për bukë; 

zëvendësuesit e qumështit në formë pluhuri ose paste; zëvendësuesit e gjalpit në formë të 

lëngët, pluhur ose paste; zëvendësues të aromave të gjalpit; zëvendësues të vajit të gjalpit; 

përhapje me bazë bimore; përhapje perimesh; përhapje frutash; gjalpë bajame; gjalpë 

kokosi; gjalpë farash; gjalpë i bërë me arra; zëvendësues të qumështit me bazë bimore; 

përgatitjet ushqimore të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke përfshirë perime dhe / 
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ose fruta të përpunuara; përgatitjet e gatimit të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, duke 

përfshirë perime dhe / ose fruta të përpunuara; përgatitje ushqimore me bazë bimore; 

ëmbëlsira të bëra kryesisht nga bimë të përpunuara, përfshirë perime dhe/ose fruta të 

përpunuara; ëmbëlsira me bazë bimore; margarinë; zëvendësues të margarinës; fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; ushqim rostiçeri 

me bazë frutash; mase me bazë frutash dhe arra; ushqime rostiçeri të bazuara në arra; 

përzierje rostiçeri të përbërë nga fruta të thatë dhe arra të përpunuara; vaktet e përgatitura 

kryesisht të perimeve; supave; përgatitje për të bërë supa; koncentrat supe.  

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/345 

(220) 04/03/2021 

(731) Arla Foods amba Sønderhøj 14 

8260 Viby J Denmark, DK 

(591) [Pantone: Kuqe: 186C, Gri: Gri e lehte 

8C] 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Gjalpë; Përhapje djathi dhe perimesh kryesisht të përbëra nga një përzierje e 

gjalpit dhe vaj perimesh; salcë kosi ; vajra dhe yndyrna për ushqim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/346 

(220) 04/03/2021 

(731) Alpa SHPK Fshati Turjakë, Rr. 

“Kajtaz Hasani”pn. Malishëvë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E kuqe, e gjelbër,e verdhë 

 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

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

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim. 
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31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/347 

(220) 04/03/2021 

(731) Blueprint Medicines Corporation 

45 Sidney Street Cambridge, Massachusetts 

02139, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  GAVRETO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/348 

(220) 04/03/2021 

(731) Blueprint Medicines Corporation 

45 Sidney Street Cambridge, Massachusetts 

02139, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/349 

(220) 04/03/2021 

(300) 18305847  11/09/2020  EU 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  VIDPREVTYN 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/350 

(220) 04/03/2021 

(300) 183505841  11/09/2020  EU 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VULTECVID 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/351 

(220) 04/03/2021 

(300) 18305830  11/09/2020  EU 

(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 Prishtinë, 

Kosove 
 

(540)  VYDNECT 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/352 

(220) 04/03/2021 

(300) 18304283  08/09/2020  EU 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  EMRANVID 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”  
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(210) KS/M/ 2021/354 

(220) 04/03/2021 

(300) 018304259  08/09/2020  EU 

(731) SANOFI PASTEUR INC. 

One Discovery Drive Swiftwater, PA 

18370, United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  VIDMAREVE 

 

 
     

 

(511) 5  “Vaksina”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/355 

(220) 04/03/2021 

(731) Teknoxgroup Kosovo, LLC 

Rr. Nena Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  

, KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9,  Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim  

6  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta  

7  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes  

9  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, 

testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.  

12  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.  
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35  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.  

36  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.  

37  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit  

39  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/356 

(220) 04/03/2021 

(731) Teknoxgroup Kosovo, LLC. 

Rr. Nena Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  

, KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9,  Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.  

6  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta  

7  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes  

9  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, 

testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.  

12  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.  

35  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.  

36  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 
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sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme  

37  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.  

39  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/357 

(220) 04/03/2021 

(731) Teknoxgroup Kosovo, LLC 

Rr. Nena Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  

, KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9,  Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)  Teknox 

 

 
     

 

(511) 4  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.  

6  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta  

7  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes  

9  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, 

testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.  

12  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.  

35  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.  

36  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.  

37  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.  
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39  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/358 

(220) 04/03/2021 

(731) Teknoxgroup Kosovo, LLC 

Rr. Nena Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë  

, KS 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko Impex Obj. 2-

1/9,  Prishtinë, Republika e Kosovës, 

 
 

(540)  Teknoxgroup 

 

 
     

 

(511) 4  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Vaj dhe yndyra industriale, dyllë;  lubrifikantë; 

përbërje thithëse, lagështuese dhe lidhëse pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe 

fitila për ndriçim.  

6  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Metalet e zakonshëm dhe lidhjet (legura) e tyre, xehe; 

materiale metalike për ndërtim dhe konstrukcion; ndërtesa të transportueshme prej metali; 

kabllo dhe tela jo-elektrik prej metali të zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; 

kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; kasaforta.  

7  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Makina, vegla të makinave, vegla te qarkut elektrik; 

мотоr dhe makina, përveç automjeteve tokësore; pjesë të kontaktuesve te makinave  dhe 

transmetues, përveç automjeteve tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të dores ; 

inkubatore per vezë; makinat automatike të shitjes.  

9  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Aparate dhe instrumente Shkencore, lundrimi, rilevimi, 

fotografike, kinematografike, audiovizive, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, 

testuese, inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe 

pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, 

kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not 

nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit  

12  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Automjete; aparate për lëvizje nga toka, ajri ose uji.  

35  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe 

administrim; funksioni i zyrës.  

36  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime 

sigurimi; punët e pasurive të paluajtshme.  

37  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Shërbime ndërtimi; shërbime instalimi dhe riparimi; 

nxjerrja e minierave, shpimet e naftës dhe gazit.  

39  Edicioni 11  Klasifikimi i Nices: Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; 

rregullimi- aranzhimi  i udhëtimeve.  
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(210) KS/M/ 2021/359 

(220) 04/03/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  FARMISA 

 

 
     

 

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve.  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/360 

(220) 04/03/2021 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E gjelbërt dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 31  Lëndë ushqimore dhe ushqim për kafshët e fermave; artikuj ushqimorë për 

largimin/ndarjen nga gjiri te kafshëve të fermës; përgatitje për majmëri për kafshët e 

fermave; drithëra dhe vakt për konsum të kafshëve  

35  Shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe dyqaneve me shumicë të lidhura me shitjen e 

fertilizuesve dhe produkteve ushqimore për kafshët; dyqan me pakicë në internet dhe 

shërbime të shitjes me shumicë në internet lidhur me shitjen e fertilizuseve dhe ushqimeve 

për kafshët  
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(210) KS/M/ 2021/361 

(220) 04/03/2021 

(731) Green Med LLC Ulpiana u1, hyrja 6 

numer 4, 10.000 Prishtine, Republika e 

Kosoves, KS 

 
 

(540)  GREEN MED - Hollywood Smile 

 

 
     

 

(511) 3  “Xhel jo medicinal për pastrimin dhe zbardhimin e dhëmbëve.”  

5  “Preparate pwr zbardhimin e dhwmbwve, jo për përdorim medicinal.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/362 

(220) 05/03/2021 

(300) 18303127  07/09/2020  EU 

(731) Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Bohemicca 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa për ushqim dhe pregaditje dietike; produkte medicinale dhe veterinere, 

pregaditje dhe produkte; pregaditje dentare dhe produkte; pregaditje higjienike dhe 

produkte; produkte farmaceutike dhe pregaditje shëruese bimore; ushqim për foshnje; pije 

dietike për foshnje për qëllime medicinale; pregaditje dijetike për foshnje; ushqim për 

foshnje; pije për foshnje.  

29  Peshk, fruta deti  dhe molusqe; lyrje peshku; peshk në vaj ulliri; rezerva peshku; 

paragjellë të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i peshkut; kuleq nga mishi i peshkut; 

xhelatinë peshku; kroketa peshku; kuleq në avull ose të thekur nga pasta e peshkut 

[kamaboko]; salçiqe peshku; gaforre, jo të gjalla; vezë (ikra) peshku, të punuara; linje [të 

pregatitura]; gaforre, të përpunuara; karavidhe, të përpunuara; fruta deti të përpunuara; 

kërmij [jo të gjallë]; peshk i përpunuar; mish; lyerës nga mishi; zavendësues për mish; 

shpezë; mish gjahu; zëvendësues mishi; shujtje të paketuara të cilat kryesisht përbëhen nga 

ushqimet e detit; sallata për paragjellë; ushqime të gatshme të pregaditura nga mishi [mishi 

dominon]; ushqime të gatshme nga shpezët [shpezët dominojnë]; ushqim i gatshëm të cilat 

kryesisht përmbajnë vezë; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga perimet; ushqime 

të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga proshuta; ushqime të gatshme të cilat kryesisht 

përbëhen nga frutat e detit; ushqimet e gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga kafshët e 

gjahut; supa të gatshme; supa; bujon [supa]; katrora për supa; bujon; rezerva nga mishi I 

pulës; rezerva nga mishi i gjedhit; supë e kfjellët; ekstrakt për supë; bazë [e pregaditur]; 

pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë fruta arrore dhe bishtajore); 

ëmbëlsirë nga pemët; grisina pemësh; sallata të gatshme; kumbulla të thata; pemë të 

konzervuara; perime të konzervuara; feta frutash; xhelatinë frutash [dridhëse]; qull frutash; 

sallata frutash; perime të ziera; pamë të ziera; feta frutash; feta perimesh; alga të thara për 
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ngrënje; kërpudha të thara për ngrënje; produkte nga pemët e thata; pemë të thata; pemë me 

sheqer; arrëza të ëmbëlsuara; fletëza nga patatet; brum nga patatet; rrathë me bazë patate; 

krepa nga patatet; pure nga patatja; sallata nga patatja; grisina nga patatja; pemë të 

konzervuara; perime të konzervuara; perime të përziera të konzervuara; patate të skuqura; 

grimsina në formë pllakëze me bazë nga pemët dhe frutave arrore;  grimsina me bazë 

kokosi; grimësira me bazë qumështi; grimsira me bazë tofu; grimësira nga bari i detit që 

hahet; perime të ngrira; pemë të ngrira; domate të konzervuara; ekstrakt i domatave; 

grimsira me bazë të pamëve të thata; produkte të gatshme nga perimet; perime të 

përpunuara; xhelatinë; xhem; lyerës që kryesisht përbëhet nga pemët; lyerës frutash; 

marmeltë frutash; marmelatë; fruta të ziera; vezë; të kuqt e vesë; vezë pluhur;  të bardhët e 

vesë për përdorim në guzhinë; të bardhët e vezës; qumësht; peodukte qumështi; gjalpë; 

produkte nga djathi; ajkë [product qumështi]; ajkë e tundur; jogurt; xhizë; pije me bazë 

produkteve të qumështit; qumësht kokosi; qumësht pluhur për ushqim; zavendësues për 

qumësht; kumësht; pudding qumështi; ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; salcë (zhytje); 

tzaziki [tradicionalisht është grek, turk dhe persian, salcë nga jogurti]; vaj dhe yndyrë për 

ngrënje; xhalpë e koncentruar; vaj nga xhalpa; xhalpë e pastruar; yndyrë kokosi; vaj kokosi 

për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj nga arrat; vaj kanelle  

30  Zavendësues kafeje; kakao; kafe;  oriz; Tapioka; Sago [qull nga bërthama e palmes 

sago]; miell; drithëra; buk; Pereci; Brioshi; pjekurina me xhem nga fasulja; senduiq me 

salqiqe; brum për kuleq; brum për kuleq; përzierje për kuleq; produkte të ëmbëltuara nga 

brumi; ushqim i gatshëm me orizi; ushqim i pregaditur nga brumi; shujtje të gatshme – 

pizza; petë për pica; shtoja për pica; pica [të gatshme]; brumëra të gatshme; brumëra të 

mbushura; brum i terun; peta; ravioli [brum]; brum ushqimor; brum i pregaditur; senduiq; 

ushqim i paketuar i cili përbëhet nga orizi me mish, me peshk ose me perime;  Pâtés en 

croûte; produkte nga brumërat të cilat përbëhen nga perimet dhe mishi; produkte nga brumi 

i cili përbëhet nga perimet dhe mishi i shpezëve; ëmbëlsira nga brumi i cili përmban krem 

dhe pemë; akullore dhe akullore qumështi; shorbet [lloj akullore]; shorbet [akullore uji]; 

jogurt i ngrirë [produkt ëmbëlsire]; produkte të ëmbla; çamçakëz për përtypje; çokolata; 

shkopinj çokolate; praline çokolate; ëmbëlsira të gatshme [me bazë çokolate]; ëmbëlsira të 

gatshme [produkte të ëmbla]; ëmbëlsira të gatshme [brumëra]; pllakëza nga drithërat; 

sheqer, mjaltë, shurup nga sheqeri; lyerës i ëmbël dhe mbushje me produkte nga produktet 

e bletës për qëllime për ushqim; pluhur për pjekje; majë; krip; mustardë; uthull; salcë (me 

erëza); erëza; aroma për pije, përveq vjrava esenciale; akull (uji i ngrirë).   

31  Të korra bujqësore dhe akuakulture, produkte horticulture dhe malore; farë për mbjellje; 

fare; fruta të freskëta, fruta arrore, pemë dhe bimë aromatike; kafshë të gjalla; malt dhe 

drithëra të papërpunuara. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/363 

(220) 05/03/2021 

(731) Just Eat Holding Limited 

Fleet Place House, 2 Fleet Place, Holborn 

Viaduct, London EC4M 7RF, GB 

(591) E verdhë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; përpunimi administrativ i 

urdhrave të blerjes; administrim komercial e licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; compilation of information into computer databases; përpilimin e indekseve të 

informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; hulumtimi i marketingut; shërbime të 

inteligjencës (informative) në treg; shërbime të jashtme (asistence biznesi); sigurimi i një 

tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; publikimi i teksteve 

publicitare; promovimi i shitjeve për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; përditësim dhe mirëmbajtje e të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike; menaxhim restoranti për të tjerët; këshilla biznesi në lidhje me 

ekskluzivitetin (franshizën) e restoranteve; shërbime të porositjes on-line në fushën e 

marrjes me vete dhe shpërndarjes të restorantit; shërbime të analizës së biznesit, hulumtimit 

dhe informacionit; analiza e të dhënave dhe statistikave të hulumtimit të tregut; shërbime 

këshillimi biznesi; sigurimi i biznes informacionit dhe tregtar në lëmin e ushqimit dhe 

pijeve, përfshirë restorantet dhe restorantet e marrjes me vete, lulet dhe kartat; renditja e të 

dhënave të restorantit mere me vete veçanërisht e të dhënave të menuve në internet 

(informacione biznesi dhe komerciale); shërbime direjtorie dhe kërkimit (informacione 

biznesi dhe komerciale); shërbime të hulumtimit të restoranteve mere me vete dhe drjtorëve 

te restoranteve (informacione biznesi dhe komerciale); sondazhi i opinioneve; shpërndarja e 

materialit reklamues; komente të gjeneruara nga konsumatorët për restorantet mere me vete 

dhe për restorantet për qëllime të hulumtimit të konsumatorëve; sigurim i informacionit për 

konsumatorin, përkatësisht notime dhe vlerësime të restoranteve dhe restoranteve marre me 

vete, dhe përpilim i notimeve dhe vlerësimeve për restorantet dhe restorantet mere me vete; 

shërbime të prokurimi; shërbime të kompjuterizuara online dhe të porositjes telefonike; 

shërbime porisish per pale te treta; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, i një 

shumëllojshmërie shërbimesh të restoranteve merre me vete dhe restoranteve, duke u 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato shërbime në internet nëpërmjet 

një faqe on line në internet, përmes porosisë telefonike ose përmes një aplikacioni softuer 

kompjuterik; marketing dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke 

shpërndarë kupona; organizim, funksionim dhe mbikëqyrje e besnikërisë së konsumatorit 

dhe skemave stimuluese; administrim i programeve që ju mundësojnë klientëve të marrin 

zbritje në shërbimet e ofruara nga restorantet merre me vete dhe restorantete; shërbime e 

klientësh, përkatësisht përgjigje ndaj pyetjeve të klientëve në emër të të tjerëve; organizimi 

i garave dhe dhënia e dhuratave për qëllime komerciale ose reklamuese; dhënia e 

(shpërblimeve) çmimeve për qëllime të marketingut; sigurimi i një tregu on-line për blerësit 

dhe shitësit e ushqimit dhe pijeve; shërbime të shitjes pakicë on line në internet dhe telefon 
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në lidhje me shitjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime të informatave, këshillave dhe 

këshilliuese lidhur me lartë të theksuarat. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/364 

(220) 08/03/2021 

(731) Topi SH.P.K. Bulevardi Nënë Tereza 

4/2, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TOPIA 

 

 
     

 

(511) 36  Administrimi me patunshmëri; sherbime financiare; sherbime monetare; 

administrim patunshmërie në bazë të pagesës ose kontratës; sherbime agjencie për afarizëm 

me patundëshmëri, blerja dhe shitja e patundëshmërive personale  

37  Sherbime ndëtimtarie; ndërtimi i opbjekteve të ndërtimtairsë së ultë; sherbime riparimi.  

41  Aftësim profesional; argëtime; aktivitete kulturore, veprimtari fotografimi.  

42  Zhvilimi i projekteve të ndërtimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/365 

(220) 08/03/2021 

(731) Topia SH.P.K. Bulevardi Nënë Tereza 

4/2, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TAPIA 

 

 
     

 

(511) 36  Administrimi me patunshmëri; sherbime financiare; sherbime monetare; 

administrim patunshmërie në bazë të pagesës ose kontratës; sherbime agjencie për afarizëm 

me patundëshmëri, blerja dhe shitja e patundëshmërive personale  

37  Sherbime ndëtimtarie; ndëtimi i opbjekteve të ndërtimtairsë së ultë; sherbime riparimi.  

41  Aftësim profesional; argëtime; aktivitete kulturore, veprimtari fotografimi.  

42  Zhvilimi i projekteve të ndërtimit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/366 

(220) 08/03/2021 

(731) URIACH ITALY, S.R.L. 

PALAZZO F6, ASSAGO MILANOFIORI 

STRADA 1 20090 ASSAGO 

MILANO,  IT 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim në 

gjinekologji; antifungale vaginal; pastrues vaginal; krem hidratues vaginal; lubrifikantë 

vaginal; preparate për përdorim mjekësor; preparate për përdorim veterinar; produkte 

higjienike dhe sanitare për përdorim mjekësor; substanca dietike për përdorim mjekësor; 

ushqime dietike për përdorim veterinar; substanca dietike për përdorim veterinar; ushqime 

dietike për përdorim mjekësor; ushqime për foshnje; shtesa ushqimore për persona; shtesa 

ushqimore për kafshë; leukoplast, materiale për fashm; materiale për mbushje dentare; 

alginat ortodontik për gjurmë dentare; dezinfektues  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/367 

(220) 09/03/2021 

(300) 018321536  15/10/2020  EU 

(731) Zott SE & Co. KG,  

Dr.-Steichele-Strasse 4,  

86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PURE JOY 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqime për foshnje, Ushqim i bluar për foshnje dhe qumësht në formë pluhuri për 

foshnje, përfshirë në formë pluhuri; të gjitha mallrat e lartpërmendura gjithashtu në formë 

vegane  

29  Qumësht; Qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht i gruri, qumësht 

tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi; produktet e qumështit, përkatësisht qumësht i 

pijshëm, qumësht i thartuar, qumësht me gjalpë; jogurt; jogurt frutash; jogurt i pijshëm; 

jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; pije joalkoolike të qumështit të përzier; Kefir [pije 

qumështi]; krem; gjizë; djathë gjizë frutash dhe barishtesh; ëmbëlsira me bazë qumështi; 

gjalpë; djath dhe produkte djathi; qumështi dhe pluhuri i hirrës  ushqime për njerëz, me dhe 

pa aditivë; përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; përzierje qumështi; Hirrë; të gjithë 

produktet e qumështit të sipërpërmendura gjithashtu bazohen në qumësht orizi, qumësht 

bajame, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht tërshërë, qumësht arre, qumësht kokosi ose 

përbërës të tjerë me bazë bimore duke përfshirë të gjitha mallrat e sipërpërmendur në formë 

vegane; frutat dhe perimet e përpunuara; supa  dhe supë me lëng mishi; produkte të 

gatshme të bazuara në perime dhe produkte të tjera me bazë bimore; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura gjithashtu në formë vegane; zëvendësues i jogurtit, zëvendësues i jogurtit 

me fruta, zëvendësues i jogurtit me çokollatë ose kakao të shtuar, zëvendësues i jogurtit të 

pijshëm; të gjitha mallrat e lartpërmendura me një bazë bimore; zëvendësuesit me bazë 

bimore për produktet e qumështit  

30  Cokollate; jogurt i ngrire; puding; akullore dhe akullore me qumësht; pluhur për  

akullore; pluhur për pjekje i qëndrueshëm, posaçërisht ëmbëlsira dhe waffles të gatshme; 

pije me bazë kakao; Oriz në qumësht; Të gjitha mallrat e sipërpërmendura gjithashtu 
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bazohen në qumësht orizi, qumësht bajame, qumësht soje, qumësht gruri, qumësht tërshërë, 

qumësht arre, qumësht kokosi ose substanca të tjera me bazë bimore dhe të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura gjithashtu si produkte vegane 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/368 

(220) 09/03/2021 

(731) OBERAL L.L.C Prishtinë, Veternik 

p/n, 10000, Kosovë, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë, 

10000, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira; cokollate; 

akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, rrëmbej; maja, pluhur 

pjekje; kripë, erëza, erëza, bimë të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akulli (uji i 

ngrirë); pije me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji; drithërat e përgatitur për konsum 

njerëzor, për shembull, thekon tërshëre, patate të skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur, 

musli; arra të veshura me çokollatë; aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose 

pije.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të 

shitoreve të shitjes me pakicë, shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të 

porositjes online dhe shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një 

gamë të gjerë të produkteve për konsumatorë, duke përfshirë, rroba, këpucë, kompjuterë, 

mbulesa per kokë, dorëza, rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura per tavolina;qarqafe për 

shtëpi dhe shtrat;paisje te zyreve;produkte per tavolinë, aksesorë për telefona mobilë, syze, 

syze dielli, stoli te cmuara, ora, artikuj lekure, portbagazhe, canta udhëtimi, canta dore, 

gota.  

37  Ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si 

dhe shërbimeve në fushën e ndërtimit, për shembull, piktura e brendshme dhe e jashtme, 

suvatimi, hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi; marrja me qira e 

mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, marrja me qira e buldozerëve, marrja me 

qira e vinçave; shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë 

elektrike, pajisjeve kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve; shërbime të ndryshme 

restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i mobiljeve dhe restaurimi i 

veprave të artit; shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij 

origjinale pa ndryshuar ndonjë nga pronat e tij  
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(210) KS/M/ 2021/370 

(220) 09/03/2021 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 
 

(540)  BUNNY 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli  

32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/372 

(220) 09/03/2021 

(731) Belkize Ahmeti ---, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjekesore; substancat dietetike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqimi per foshnje; 

emplaster , materialet per lidhje; materialet per mbushjen e dhmbeve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet per shkaterrimin e paraziteve; fungicidet, herbicidet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/373 

(220) 09/03/2021 

(731) CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. 

NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD,  

YUZHONG DISTRICT,  

CHONGQING 400014, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DECAKILA 

 

 
     

 

(511) 14  “Metale të çmuara të papërpunuara apo gjysëm-të përpunuara; kuti për stoli; 

agatë; rrathë stoli; stoli për hijeshi; broçe stoli; qafore stoli; stoli; zbukurime nga metalet e 

çmuara në formë të stolive; zbukurime në formë të karficave stoli nga metalet e çmuara; 
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vepra arti nga metalet e çmuara; instrumente kronometrike; perla [stoli]; gurë të çmuar; 

unaza [stoli]; zbukurime kapelash nga metalet e çmuara; vathë; mansheta; karfica stoli; 

zinxhir për çelsa me përmbajtje të unazava ndarëse me dredha decorative ose xhingla; gur I 

gjelbërt (jade) [stoli]; skulptura të bëra nga guri i gjelbërt (jade); vepra arti nga argjendi; 

stoli zbukurimesh dhe vepra arti të bëra nga brirët, kockat, fildishi dhe guaskat; vepra arti 

nga Cloisonne (punë dekorative në të cilën smalti, qelqi ose gurët e çmuar ndahen nga 

shirita teli të rrafshuar të vendosur buzë në një mbështetëse metalike).”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/374 

(220) 09/03/2021 

(731) KELAG Kärntner Elektrizitäts-AG 

Arnulfplatz 2 A-9020 Klagenfurt 

Austria, AT 

(591) E zezë, e bardhë. 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" 

Bulevardi Nena Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  KELAG 

 

 
     

 

(511) 7  Makineri për prodhim, për transport ose për transmetim dhe shpërndarje të 

energjisë (përveç turbinave dhe pjesëve të turbinave për prodhimin e energjisë), në veçanti 

të energjisë elektrike, gazit, të ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar dhe transportuesëve të 

energjisë, në veçanti të vajrave për ngrohje, gazrave të karburantit, frymës “spirit” 

motorike, drurit, shkopinjëve druri, lëvoreve, peletave, vajrave bimorë, të përfshira në këtë 

klasë; gjeneratorë të energjisë elektrike dhe përbërësit e tyre (përveç turbinave dhe pjesëve 

të turbinave për gjenerimi i energjisë).  

9  Matja dhe kontrolli (mbikëqyrja) i instalimeve, aparateve dhe instrumenteve në sektorin 

e energjisë, në 

veçanti njehsorët e energjisë elektrike, gazit dhe nxehtësisë; instalime teknike, pajisje, 

instrumente, komponentët (pajisjet) e aparateve të brendshme dhe përbërësit për transport 

ose për transmetimin, shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë, në veçanti të energjisë elektrike, gazit, të ftohtit, nxehtësisë dhe 

ajrit të kompresuar, dhe të bartësve të energjisë, në veçanti vajrat për ngrohje, gazrat e 

karburantit, fryma (spirit) motorike, druri, copa druri, lëvore, pelete, vajra bimorë; aparate 

dhe bartës të të dhënave për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e informacionit  

35  Rregullimi i kontratave të furnizimit në sektorin e energjisë; operimi i objekteve 

gjeneruese dhe të furnizimit me energji elektrike për të tjerët; menaxhimi i biznesit në 

sektorin e energjisë; konsulencë për energji, në veçanti konsulencë biznesi dhe planifikim i 

biznesit në sektorin e energjisë; marketing i energjisë, në veçanti marketing, reklamim dhe 

marrëdhënie me publikun në sektorin e energjisë; faturimi i klientëve, përfshirë leximin e 

njehsorëve, përgatitjen dhe operimin e shërbimeve, të përfshira në këtë klasë; mbledhja dhe 

renditja sistematike e të dhënave në një bazë të dhënash kompjuterike; menaxhimi i 

biznesit, përkatësisht krijimi i kontakteve të tregut përmes telefonit dhe mediave të tjera të 

komunikimit.  

36  Çështjet financiare, në veçanti faturimi dhe rikuperimi i borxhit, financimi, në veçanti i 

energjisë dhe masave të rinovimit të ngrohjes në instalime dhe ndërtesa, financimi i 
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instalimeve teknike, pajisjeve (instalimeve) dhe përbërësit për gjenerimin, transportimin 

ose transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë, në veçanti të energjisë elektrike, gazit, të 

ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar dhe bartësve të energjisë, në veçanti vajra ngrohës, 

gazra karburanti, frymë motorike, dru, shkopinjë druri, lëvore, pelet, vajra bimorë; çështje 

të pasurive të patundshme, në veçanti menaxhimi, shitja dhe marrja me qira e pasurive të 

patundshme, siç janë prona, zyra dhe hapësirat e biznesit; kryerja e transaksioneve të 

qirasë; menaxhimi financiar  

37  Ndërtimi, përfshirë planifikimi dhe ekzekutimi i punës së ndërtimit, në veçanti ndërtimi 

i stacioneve gjeneruese dhe shpërndarëse të elektricitetit, impiantet e djegies së 

mbeturinave, impiantet e ngrohjes si dhe rrjetet e energjisë elektrike, sistemet e 

shpërndarjes të gazit dhe rrjetet e ngrohjes; ndërtimi (në terma nëse instalimi) i rrjeteve të 

telekomunikacionit dhe infrastruktura e karikimit për automjetet elektrike; shërbimet e 

riparimit dhe instalimit, në veçanti riparimi dhe mirëmbajtja e instalimeve për gjenerimin 

dhe shpërndarjen e energjisë, në veçanti të stacioneve gjeneruese dhe shpërndarëse të 

enegjisë elektrike, impiantet e djegies së mbeturinave, impiantet e ngrohjes si dhe rrjetet e 

energjisë elektrike, sistemet e shpërndarjes së gazit, rrjetet telekomunikuese dhe ngrohëse si 

dhe infrastruktura e karikimit për automjetet elektrike.  

38  Telekomunikacionet, në veçanti ndërtimi dhe funksionimi i rrjeteve telekomunikuese, si 

dhe furnizimi i shërbimeve telekomunikuese; ofrimi i qasjes në databaza  

40  Hedhja e mbeturinave, trajtimi i ujërave të ndotura, ruajtja dhe pastrimi i depozitave të 

mëparshme të mbeturinave, në veçanti riciklimi dhe largimi i mbeturinave, funksionimi i 

masave ekonomike të ujit; gjenerimi i energjisë, në veçanti i energjisë elektrike, gazit, të 

ftohtit, nxehtësisë, ajrit të kompresuar; përpunimi (konvertimi) dhe riciklimi i 

nënprodukteve dhe mbetjeve të produkteve  

41  Sigurimi i trajnimit, trajnimit të mëtejshëm dhe trajnimit të vazhdueshëm, në veçanti 

kryerja e kurseve dhe trajnimeve për punonjësit, klientët dhe partnerët e biznesit; argëtimi.   

42  Kërkimi shkencor, vrojtime teknike, inxhinieri;konsulencë të energjisë, në veçanti 

konsulencë teknike dhe planifikim teknik në sektorin e energjisë dhe lëvizshmërinë 

elektrike;kontraktimi i energjisë, në veçanti zhvillimi i koncepteve teknike për përdorimin 

efikas të energjisë;planifikimi teknik, implementimi i programeve kompjuterike në rrjete 

(sisteme informacioni);planifikimi teknik i planifikimit të projekteve të infrastrukturës, 

planifikimi teknik i impianteve të menaxhimit të mbetjeve, impianteve të riciklimit, djegies, 

impianteve gjeneruese dhe infrastrukturës së karikimit për automjetet elektrike;planifikimi 

teknik, krijimi i pajisjeve, impianteve dhe objekteve në fushën e energjisë, elektros, 

ndërtimit, komunikimit dhe teknologjisë mjedisore si dhe ndërtimi i motorit, ndërtimi i 

impiantit dhe ndërtimi i mjeteve;programimi kompjuterik, marrja me qira e sistemeve 

elektronike të përpunimit të të dhënave, krijimi dhe mbajtja e faqeve në internet, 

veçanërisht në sektorët e energjisë dhe lëvizshmërisë elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/375 

(220) 09/03/2021 

(731) Kosova Rehablitation Center for 

Torture Victims/KRCT Rr.Hamëz Jashari, 

16b/2, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Feride Rushiti  

(540)   
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(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi, organizim dhe administrim; funksionet e zyrës.  

45  Shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat 

e individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/376 

(220) 09/03/2021 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 

30313, US 

(591) Gjelbër dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aplikacion softuer i shkarkueshëm për shitjen me pakicë të mallrave; aplikacion  

softuer i shkarkueshëm për përpunimin elektronik të pagesave dhe faturave 

  

35  Shërbime me pakicë dhe shumicë në internet të ofruara përmes një rrjeti global  

kompjuterik në lidhje me ushqimin, pijet dhe mallrat për higjienën personale dhe higjienën 

shtëpiake; shërbime të kompjuterizuara të porositjes në internet për shitjen me shumicë të 

mallrave në lidhje me ushqimin, pijet dhe mallrat e konsumit; organizimi dhe prezantimi i 

artikujve nga të tjerët; shërbime biznesi ndërmjetës B2B për shitjen dhe blerjen e 

produkteve; sigurimi i një baze të të dhënave të kërkueshme në internet në lidhje me 

produktet e palëve të treta për shërbime promovuese; Shërbime ndërmjetësuese biznesi 

B2B për shitjen dhe blerjen e mallrave; porosi kompjuterike në internet; konsumatorët dhe 

programet e besnikërisë B2B; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime tregtare. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/377 

(220) 09/03/2021 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 

30313, US 

(591) Hiri dhe zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 9  Aplikacion softuer i shkarkueshëm për shitjen me pakicë të mallrave; aplikacion  

softuer i shkarkueshëm për përpunimin elektronik të pagesave dhe faturave  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik; 

shërbime kërkimi të kompjuterizuara, porositje dhe shpërndarje të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në internet; organizimi dhe prezantimi i artikujve nga të tjerët; shërbime biznesi 

ndërmjetës për shitjen dhe blerjen e produkteve; promovimi i shitjeve për të tjerët; 

reklamimi për të tjerët përmes rrjetit elektronik të komunikimit elektronik; sigurimi i bazës 

së të dhënave të kërkueshme në internet duke shfaqur produkte të palëve të treta; shërbime 

të ndërmjetësimit të biznesit për shitjen dhe blerjen e mallrave; shërbime të tregtisë me 

pakicë të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik; porosi kompjuterike në internet; 

programi i besnikërisë së konsumatorit; shërbime të porositjes on-line 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/378 

(220) 09/03/2021 

(731) The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza Atlanta, Georgia 

30313, US 

(591) E kaltër e hapur,  

teget (kaltër e mbyllur), bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurimi; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme; 

shërbime të pagesës së e- portofolit elektronik; pagesa elektronike dhe shërbime të 

transaksioneve financiare; shërbime të pagesave të tregtisë elektronike; përpunimi 

elektronik i pagesave për blerjen e mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti global 

kompjuterik; përpunimi i pagesave të kartave të kreditit; përpunimi i pagesave të kartave të 

debitit; Menaxhimi Financiar; konsulencë financiare; transferimi elektronik i fondeve; 

informacion financiar; sigurimi i informacionit financiar përmes një faqe në internet; 

shërbime të transferimit të valutave; shërbime të pagesave të faturave; shërbimet e pagesave 

të faturave përmes faqes në internet. 
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(210) KS/M/ 2021/379 

(220) 09/03/2021 

(731) NERITAN GINA 

MAX OPTIKA SHPK DEGA NË 

KOSOVË LAGJJA ARBËRI, OBJEKTI 

MINIMAX, KS 

(591) E kuqe, e zezë dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, navigues, rilevues, fotografik, 

kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues, detektues, testues, 

inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet 

që operojnë me monedhë; arka, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike 

kompjuterike; kostume zhytjeje, maska zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh 

për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate 

për shuarjen e zjarrit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/380 

(220) 10/03/2021 

(731) BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1, KS 

(591) E BARDHË R:255 G:255 B:255, E 

ZEZË R:0 G:0 B:0, E KUQE 

R:201 G:52 B:64 

 

 

(740)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen. 
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Shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i 

kafshëve;-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e 

njerëzve;-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime 

kulturore ose arsimore. 

shërbime të përbërjes muzikore prodhim i muzikës Shërbime në studio regjistrimi 

organizimi i shfaqjeve prodhimi i shfaqjeve shkrimi i këngëve marrja me qira e 

videokamerave/marrja me qira e kamerave marrja me qira e regjistruesve të videove 

shërbime të redaktimit të videove për ngjarje redaktimi i videovedhënia me qira e videove  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/381 

(220) 10/03/2021 

(731) BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1, KS 

(591) E BARDHË R:255 G:255 B:255 

E ZEZË R:0 G:0 B:0, E KUQE 

R:201 G:52 B:64 

 

 

(740)  BIGDEAL RECORDS SH.P.K. 

Prishtinë, Rr.Armend Daci Nr.1 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore 

të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin 

vëmendjen. Shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose 

trajnimi i kafshëve;-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose 

rekreacionin e njerëzve;-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për 

qëllime kulturore ose arsimore. 

 

• shërbime të përbërjes muzikore 

• prodhim i muzikës 

• shërbime në studio regjistrimi 

• organizimi i shfaqjeve  

• prodhimi i shfaqjeve 

• shkrimi i këngëve 

• marrja me qira e videokamerave / marrja me qira e kamerave 

• marrja me qira e regjistruesve të videove 

• shërbime të redaktimit të videove për ngjarje 

• redaktimi i videove 

• dhënia me qira e videove  
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(210) KS/M/ 2021/382 

(220) 10/03/2021 

(731) 2BM SH.P.K. Prishtinë, Rruga Dr. 

Shpëtim Robaj, Nr.257, KS 

(591) E bardhë, e zezë, gjelbert qelt, gjelbert 

e mbyllt 

(740)  Petrit Prapashtica Rr.Shaqir Igrishta 

Hy.2 Nr.8 Prishtinë Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhi të drejtuara nga puna;mjete të përdorura 

për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiçë, daltë dhe varre;mjete pune 

me dorë, të tilla si thika dhe kosha;-Vendosje elektrike dhe jo elektrike për dorëzimin 

personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, tatuazhet dhe manikyrin 

dhe pedikyrin;pompa të përdorura;takëm tavolinë, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë 

ato të bëra nga metale të çmuara.  

9  Paratura dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë;-Pajisja dhe simulatorët 

trainues, për shembull, manekinat e ringjalljes, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e 

automjeteve;-paratura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, ujërave 

të zeza dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet lundruese, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet;-Aparatet 

dhe instrumentet e sigurisë dhe të sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat 

sinjalizuese, aparatet e dritës së trafikut, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë 

janë pajisje kriptimi;-Veshmbathje që mbron nga dëmtimet serioze ose të rrezikshme për 

jetën, për shembull, veshje për mbrojtje nga aksidente, rrezatim dhe zjarr, veshje pa plumb, 

helmeta mbrojtëse, roje për sporte, roje goje për sport, rroba mbrojtëse për aviatorë, gju- 

pads për punëtorë;-paratura dhe instrumente elektrikë, për shembull, syzet, lentet e 

kontaktit, syzet zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, pamjet;-magnets;-Vendosës, 

gjurmues të aktivitetit të veshur;-kënaqësi për përdorim me kompjuterë, përveçse për lojëra 

video, kufje të realitetit virtual, syze dielli;cases raste rasti, raste për telefona inteligjentë, 

raste të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente;-makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve;-

Bateritë dhe Karikuesit për cigare elektronike;-njësi elektroelektrike dhe elektronike për 

instrumentet muzikore;-Robotë pune, robotë mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë 

humanoide me inteligjencë artificiale  

11  Paratura dhe instalime të kondicionerit;-Vetë, përveç për përdorim laboratorik, për 

shembull, furrat e dhëmbëve, furrat me mikrovalë, furrat e furrave;-stat që janë aparate për 

ngrohje;-kolektorët termikë njëzësh;-oxhakun e oxhakut, çelësat e oxhakut, vatër, vatrat e 

shtëpive shtëpiake;-stilizuesit, inceneratorët;aparate dhe instalime ndriçuese, për shembull, 

tuba të ndritshëm për ndriçim, dritat e kërkimit, dritat e sigurisë, numrat e shtëpive 

ndriçuese, reflektuesit e automjeteve, dritat për automjete;-lampa, për shembull, llamba 

elektrike, llampa gazi, llampa laboratorike, llamba vaji, llamba rruge, llamba sigurie;-

paratura për të qenë shtretër dielli;-instalimet për bateritë, pajisjet e banjës, pajisjet e 
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hidraulikut të banjës;-toilete, urinale;-burime, burime çokollate;-pads, jastekë dhe batanije 

të ndezur elektrikisht, jo për qëllime mjekësore;-te shishe uji;-veshje me ngrohje elektrike;-

pajisje elektrike për prodhimin e kosit, makineritë e bërjes së bukës, makineritë e kafesë, 

makinat për prodhimin e akullores;-makinat dhe aparatet.  

31  Fruta dhe perime, dhe pas larjes ose depilimi, mbetje bimore, algat e përpunuara, lende 

druri, kërkohet kërpudha dhe tartufa, letë për kafshët, për shembull, rëre aromatike, letër me 

rëre për kafshët shtëpiake   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/383 

(220) 10/03/2021 

(731) PESTOVA SH.P.K,  

Pestovë, p.n, Vushtrri, 42000, Republika e 

Kosoves, KS 

(591) E kuqe, e bardhë,    

(740)  Fisnik Sogojeva  

Rr."Rexhep Luci" Hyrja 20, Kati III-të, 

Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te djegës, me 

mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, baharatly, me 

djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, brumërat dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, mustarda, uthulla, 

salcat (melmesat); erëzat. 
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(210) KS/M/ 2021/384 

(220) 10/03/2021 

(731) McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan, 60000, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   

Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan, 60000, 

Republika e Kosovës 
 

(540)  NERO 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës, produktet 

e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; pjesë dhe 

fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve të 

ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; kutija 

elektronike për mbushjen e cigareve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/385 

(220) 10/03/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ALWAYS ZZZ 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte të higjienës femërore dhe menstruacioneve, përkatësisht, pantallona 

sanitare, peceta, mbathje, shtresa, breke me astare; tampona; mbathje menstruacionesh të 

disponueshme; pelena për mospërmbajtje, peceta dhe mbathje.  
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(210) KS/M/ 2021/386 

(220) 10/03/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  COMFORTLOCK WINGS 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte të higjienës femërore dhe menstruacioneve, përkatësisht, pantallona 

sanitare, peceta, mbathje, shtresa, breke me astare; tampona; mbathje menstruacionesh të 

disponueshme; pelena për mospërmbajtje, peceta dhe mbathje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/387 

(220) 11/03/2021 

(731) Sabri Krasniqi 

MONO BAR & LOUNGE SH.P.K. 

Rr. “Xhorxh Bush”,Qyteza Pejton 10000 

Prishtinë, KS 

(526)  

(591)  

(740)  Sabri Krasniqi 

MONO BAR & LOUNGE SH.P.K. 

Rr. “Xhorxh Bush”,Qyteza Pejton 10000 

Prishtinë,  

Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshme; shërbime të 

restoranteve; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime për bare; shërbime 

kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të ushqimit të 

shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; sherbime të kafeve; dekorime të ushqimit; 

shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/388 

(220) 11/03/2021 

(731) PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE 

İHTİYAÇ MADDELERİ  

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HACIYUSUF MESCİT MAHALLESİ, 

ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ, 

(540)   
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NO:56, İÇ KAPI NO: 1, KARATAY – 

KONYA / TURKEY, TR 

(591) E bardhë, e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; misër, i pjekur; qiqra 

të veshura me sheqer  

35  Reklamimi, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizenjim i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i parapagimeve në gazeta 

për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci 

punësimi, agjenci e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; 

ankandim; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, fruta arrore të përgatitura dhe fruta të thata si meze, fruta të thata, fara 

luledielli, fara luledielli të përgatitura, fara kungulli, të përgatitura, fara kungulli, të 

përpunuara, qiqra, qiqra të thata, kikirikë të përpunuar, kikirikë të përgatitur, fruta arrore të 

pjekura, bajame të pjekura, rrush të thatë, fëstëk, fistikë të përgatitur, arra të përpunuara, me 

aromë, kafe, kakao, pije me bazë kakao ose kafeje, pije me bazë çokollate, misrit të pjekur, 

qiqrave të veshura me sheqer, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

këto mallra, këti shërbime mund të sigurohen nëpërmjet dyqaneve me pakicë, shitjes me 

shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë. 

    
 
 

(210) KS/M/ 2021/389 

(220) 11/03/2021 

(731) PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE 

İHTİYAÇ MADDELERİ  

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HACIYUSUF MESCİT MAHALLESİ, 

ADANA ÇEVRE YOLU CADDESİ, 

NO:56, İÇ KAPI NO: 1, KARATAY – 

KONYA / TURKEY, TR 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 29  Fruta të thara dhe të përgatitura arrore si meze; fruta të thata; fara luledielli, të 

përgatitura; fara luledielli, të përpunuara; fara kungulli, të përgatitura; fara kungulli, të 

përpunuara; qiqra, të thata; qiqra, të përpunuara; kikirikë, të përgatitur; kikirikë, të 

përpunuar; fruta arrore të pjekura; bajame të pjekura; rrush të thatë; fistikë, të përgatitur; 

fistikë, të përpunuar; fruta arrore me aromë  

30  Kafe, kakao; pije me bazë kafe ose kakao, pije me bazë çokollate; misër, i pjekur; qiqra 

të veshura me sheqer  

35  Reklamimi, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizenjim i materialeve 

reklamuese; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; rregullimi i parapagimeve në gazeta 

për të tjerët; përpilimi i statistikave; marrja me qira e makinave për zyre; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm; menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; 

kontabilitet; shërbime këshillimi tregtar; rekrutim personeli, vendosje e personelit, agjenci 

punësimi, agjenci e import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; 

ankandim; të bërit bashk, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, 

përkatësisht, fruta arrore të përgatitura dhe fruta të thata si meze, fruta të thata, fara 

luledielli, fara luledielli të përgatitura, fara kungulli, të përgatitura, fara kungulli, të 

përpunuara, qiqra, qiqra të thata, kikirikë të përpunuar, kikirikë të përgatitur, fruta arrore të 

pjekura, bajame të pjekura, rrush të thatë, fëstëk, fistikë të përgatitur, arra të përpunuara, me 

aromë, kafe, kakao, pije me bazë kakao ose kafeje, pije me bazë çokollate, misrit të pjekur, 

qiqrave të veshura me sheqer, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi 

këto mallra, këti shërbime mund të sigurohen nëpërmjet dyqaneve me pakicë, shitjes me 

shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/390 

(220) 11/03/2021 

(731) SILHOUETTE International Schmied 

AG Ellbognerstrasse 24 4020 Linz, Austria 

, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Aparate optike për sy, veçanërisht syze dhe syze dielli; kuti (këllëf) syzash; syze 

dhe syze dielli prej metali dhe prej materialit sintetik; korniza për syze, korniza për syze të 

bëra prej metali dhe prej materiali sintetik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/391 

(220) 11/03/2021 

(731) Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Hirudoid 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/392 

(220) 11/03/2021 

(731) Daiichi Sankyo Europe GmbH 

Zielstattstr. 48, 81379 Munich, 

Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  Elmetacin 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/393 

(220) 11/03/2021 

(300) 90/199'740  22/09/2020  US 

(731) Gilbarco Inc. 7300 West Friendly 

Avenue Greensboro North Carolina 27410 

, US 

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

(540)  Amps2Go 
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Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

     

 

(511) 9  Pajisjet e karikimit të baterive për automjete; Stacione karikimi për automjete 

elektrike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/394 

(220) 11/03/2021 

(731) Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, 

RKS, KS 

(591) E kuqe e errët, e kuqe e ndritshme, e 

verdhë, portokalli, ari, e zezë, e bardhë  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza) 

ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave);  çipsa  prej frutave; 

kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e 

grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, 

kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik.  
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35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, 

makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra 

ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra 

ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara 

ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me 

kikirik  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/395 

(220) 12/03/2021 

(731) McCroft Tobacco Kosova L.L.C 

Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan, 60000, 

Republika e Kosovës, KS 

(591)  E zezë, e kuqe, silvere dhe e bardhë.  

(740)  Visar L. Kastrati, L.L.M   

Rr.Muharem Gashi p/n, Gjilan, 60000, 

Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës, produktet 

e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; pjesë dhe 

fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve të 

ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; kutija 

elektronike për mbushjen e cigareve.  
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(210) KS/M/ 2021/396 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe, e verdhë, e zezë, kafe, e 

gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  
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(210) KS/M/ 2021/397 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe , e verdhë, e zezë, kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  
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(210) KS/M/ 2021/398 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe , e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik 
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(210) KS/M/ 2021/399 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe , e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  
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(210) KS/M/ 2021/400 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe , e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  
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(210) KS/M/ 2021/401 

(220) 12/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe, e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të thata  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  
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(210) KS/M/ 2021/402 

(220) 12/03/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  HAUTE COUTURE   

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitjet për kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; agjentë për 

shpëlarje sidomos zbutës; vajra për parfume dhe aroma; ujë aromatik për përdorim shtëpiak 

dhe për përdorim në pëlhura; vajra esenciale; përgatitjet për parfumosjen e ajrit 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/403 

(220) 12/03/2021 

(731) N.T. "GREEN PHARM" 

Rruga B , Mati 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Agiflex 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente dhe shtojca ushqyese  për qëllime 

mjekësore, suplemente ushqimore dhe dietike, vitamina dhe minerale; suplemente, aditivë 

me përmbajtje vitaminash dhe mineralesh  

29  Suplemente ushqimore; aditivë dhe shtojca ushqyese që i përkasin kësaj klase dhe jo 

për qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/404 

(220) 12/03/2021 

(731) N.T. "GREEN PHARM" 

Rruga B , Mati 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Glucond 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe sanitare; suplemente dhe shtojca ushqyese  për qëllime 

mjekësore, suplemente ushqimore dhe dietike, vitamina dhe minerale; suplemente, aditivë 

me përmbajtje vitaminash dhe mineralesh.  

29  Suplemente ushqimore; aditivë dhe shtojca ushqyese që i përkasin kësaj klase dhe jo 

për qëllime mjekësore  
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(210) KS/M/ 2021/405 

(220) 12/03/2021 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Preparate kozmetike dhe higjienike jo-mjekësore; preparate jo mjekësore për 

dhëmbë; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie; preparate pastruese, lustruese, shkëlqyese dhe gërryese; sapun; 

parfume; vajra eterikë; produkte kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; pluhur 

dhëmbësh; pastë dhëmbësh;produkte për pastrimin e dhëmbëve; llak thonjsh; preparate për 

heqjen e llakut; artikuj tualeti; preparate pas rruajtjes; maska për fytyrën; kremra për fytyrë; 

larje të fytyrës [kozmetike]; kremra kundër plakjes; vajra për fëmijë; xhel banje; kripëra 

banje; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë për banjë, kokrra 

banje, vaj banje; sapun anti-bakterial; balsam flokësh; preparate zbardhuese për flokët; topa 

kozmetike pambuku; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; lapsa për vetulla; lajner për 

sy; ngjyra e flokëve; ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; ngjitës për ngjitjen e 

qerpikëve të rremë; thonjtë e rremë; peceta kozmetike të lagura; xhel stilimi për flokët; 

dyllë për modelimin e flokëve; kremra për duar; preparate për depilim dhe rruajtje; losione 

për stilimin e flokëve; kremra për flokë; preparate për valëzimin e flokëve; preparate për 

kujdesin e lëkurës; larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës; grim; 

kremra për zvogëlimin e celulitit; kremra për trupin [kozmetikë]; Pastrim të trupit; gjalpë 

trupi; pluhur bronzues; pomada e buzëve; balsam buzësh jo mjekësor; shkëlqyes buzësh; 

lajner për buzët; buzëkuq; ngjitës për ngjitjen e flokëve të rremë; qerpikët e rremë; maskarë 

për qerpikë; mus [tualeti] për përdorim në modelimin e flokëve; hije të qepallave; sprej 

aromatik për trupin; preparate për higjienën orale, përkatësisht pastë dhëmbësh, furça 

dhëmbësh, xhel dentar, penj dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për 

bukurinë, përkatësisht, sapuni për kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, 

shkëlqimin e trupit, losionin për trupin, sprej për trupin, hidratues të trupit, pluhurat e trupit, 

pastrimet e trupit, për larjen e trupit; preparate për pastrim dhe lustrim lëkure dhe këpucësh; 

preparate dhe trajtime për kujdesit për flokët; pluhur pudër; ruge; dyll rrobaqepësish dhe 

këpucarësh; buzëkuq për bllokimin e diellit [kozmetikë]; preparate për krem dielli; 

fondatinë për grim; sapunë, pra  copa sapuni, sapun për banjo, sapun deodorant, sapun dore, 

sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe xhel, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i 

lëkurës; temjan; deodorante për qenie njerëzore ose për kafshë; preparate për aromatizimin 

e ajrit; shampo; kondicioner për flokë; heqës njollash; kremra për lëkurë; gurë zbutës; vajra 

esenciale”. 
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9  “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), shpëtues dhe mësimdhënës; 

aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; disqe 

kompakte, DVD dhe media të tjera regjistruese dixhitale; mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedhë; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, 

kompjuterë; program kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; botime elektronike, të 

shkarkueshme; aplikacione të telefonit celular të shkarkueshëm; shkopinj për selfie; 

mbajtëse të përshtatura për celularë; mbulesa të telefonit celular; karikues për celularë; 

altoparlantë ndihmës për celularët; kufje; altoparlantë; korniza syze; zinxhirë pinc-nez; 

litarët pince-nez; syze për skijim; syze për notim; kuti për syze dielli; syze dielli; syze 

[optikë]; mbajtëse për laptopë; çanta të përshtatura për media player portativ; çanta për 

aparate fotografike; syze; kordonë syze; zinxhirë për syze; këllëfe për syze”.  

14  “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike; gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar dhe 

imitime të tyre; sharm [stoli] prej metaleve të zakonshëm; stoli të ngjitura; kunjat 

zbukurues; diadema; unaza [stoli]; rrathë kyçesh; qafore; varëse; zinxhirë [stoli]; kunjat e 

lidhjes; orë; mansheta; unaza çelësash [xhingla ose fobs]; vathë; kuti stoli dhe kuti orësh; 

stoli kostumesh; brosh [stoli]; zinxhirë çelësash si stoli; kuti stoli jo prej metali; metale të 

çmuar, të papërpunuar ose gjysëm të punuar; kuti për stoli (shporta); zbukurime (stoli); 

këllëfe për orë (prezantim)”.  

16  “Letër dhe karton; materiale të shtypura; material për lidhjen e librave; fotografi; artikuj 

shkrimi dhe zyra, përveç mobiljeve; ngjitës për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale për 

vizatim dhe materiale për artistë; penelë; materiale udhëzuese dhe mësimore; fletë plastike, 

filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e shtypjes; materiale 

paketimi të bëra nga kartoni; postera; peshqirë letre për fytyrën; libra; copa letre dekorative; 

peceta tavoline prej letre; materiale dhe media të dekorimit dhe artit; artikuj shkrimi për 

festa; figura të bëra prej letre; produkte letre për një përdorim; paraqitje grafike në letër; 

vepra arti dhe figurina letre dhe kartoni, dhe modele arkitektonike; grafikët; kuti kartoni; 

shami letre; katalogë të porosive me postë; letra dhe qese plastike për paketim; letër, karton 

dhe plastikë për mbështjellje dhe ruajtje; stilolapsa [artikuj për zyrë]; botime periodike; 

botime të shtypura, përkatësisht, libra, revista (revista periodike), broshura, buletine; kuti 

lapsash; kuti prej letre; printime arti në kanavacë; kartolina të Krishtlindjeve; letra për 

ditëlindje; letra korrespondence; letër; letër karboni; liri tavoline prej letre; peshqirë letre; 

artikuj prej kartoni; katalogë; materiale të shtypura; fotografi; letër ambalazhi; kuti kartoni; 

material për lidhjen e librave; artikuj shkrimi; bojë; pulla vulosëse; ngjitës (ngjitës) për 

artikuj shkrimi ose shtëpiak; instrumente vizatimi; materiale vizatimi; makina shkrimi, 

elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore (përveç aparateve); shkumës rrobaqepësish; 

rruzare”.  

18  “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat për 

bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 
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ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; cadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.  

20  “Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka, briri, balena ose margaritari i papunuar ose gjysëm i punuar; guaca; 

meerschaum (gur i çmuar); qelibar i verdhë; mobilje për shtëpi, zyrë dhe kopsht; mobilje, 

përkatësisht dollapë, fron, shtretër, krevate fëmijësh, ahur, tavolina, karrike, ulëse; varëse 

rrobash; varëse palltosh; grepa rrobash, jo prej metali; doreza prej druri, plastike, qelqi ose 

porcelani; rafte; jastëkët; dyshekë; kuti prej druri ose plastike; tërheqëse sirtarësh prej druri, 

plastike, qelqi ose porcelani; jastëkët e karrikes; shtresa otomane; unaza për perde; çanta 

gjumi; rafte magazinimi; pengesa (shporta); kabllo dhe kapëse tubash të plastikës; kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut; vepra arti prej druri, dylli, suva ose plastike; karta çelësash 

plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetik; zbukurime të plastikës për ushqime; shtretër për 

kafshë shtëpiake; byzylykë identifikues, jo prej metali; dollap arikivues; pajisje mobiljesh, 

jo prej metali; jastekë”.  

21  “Enë dhe enë shtëpiake ose kuzhine; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve, thikave 

dhe lugëve; krehër dhe sfungjer; furça, përveç penelave; materiale për prodhimin e furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; xham i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit të 

ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile; kavanoza prej qelqi ose plastike për 

xhem dhe reçel; enë gatimi, jo elektrike; kontejnerë për ushqim dhe pije; krehër; sfungjer 

pastrues për të gjitha qëllimet; furça flokësh; furça dhëmbësh; mbajtëse të furçave të 

dhëmbëve; këllëfë për furça dhëmbësh; trivet; vazo; kanaçe për ujitje; enë darke; pjata; 

pjata letre; mbajtëse pecetash; unaza pecete; artikuj për tavolinë; statuja, figurina, pllaka 

dhe vepra arti prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi; mbajtëse tualeti; furça për 

larjen e enëve; lecka pjatash; tabaka shërbyese; doreza kopshtarie; kosha për lavanderi; 

shandanë; mbajtëse sapuni të lëngët; bombol me vrima për sapun; prerëse biskotash; 

shporta letrash mbeturinash; ibrik çaji [jo elektrike]; enë nga sapuni; enë darke për një 

përdorim, përkatësisht pjata dhe tasa; gota; mbajtësit e kripës; bluarëse speci; mbajtëse 

tenxhere; mbajtëse qirinjsh; kontejnerë plastikë për përdorim shtëpiak; kontejnerë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë; artikuj për kuzhinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; 

shishka qelqi (enë); qeramika për qëllime shtëpiake; enë për pirje; enë për shërbimin e çajit 

(artikuj për tavolinë); enë për shërbimin e kafesë (artikuj për tavolinë); enë tualeti; kosha 

për lavanderi; ndezës parfumesh; materiale për prodhimin e furçave; penj për të pastruar 

dhëmbët; enë kozmetike; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; instrumente pastrimi, të 

operuara me dorë; lesh çeliku për pastrim; doreza kopshtarie; kristal (qelqe); kafaze për 

kafshët shtëpiake shtëpiake; akuarium i brendshme; lopatë për miza”  

24  “Tekstile dhe zëvendësime për tekstilet; material liri pwr pwrdorim shtëpiak; perde prej 

tekstili ose plastike; mbulesa liri pwr shtretwr; pëlhura tavoline prej tekstili; batanije; 

çarçafë; këllëfë jastëkësh; mbulesa duvetesh; mbulesa shtrati; mbulesa frone; shtresa pwr 

fundin e shtratit; batanije shtrati; valanca shtrati prej pëlhure; mbulesa tekstili pwr dyshekë; 

mbulesa tavoline, jo prej letre; liri tavoline, jo prej letre; mbulesë vaji për t'u përdorur si 

mbulesa tavoline; mbulesa prej pëlhure të tryezave; peceta tavoline prej tekstili; liri; 

peshqirë tekstili; peshqir banje dhe peshqir dore; mbulesa çaji; perde dushi; perde prej 
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tekstili ose plastike; mbulesa plastike për mobilje; mbulesa mobiljesh prej tekstili; mbulesa 

jastëkësh; batanije të endura; jorganë të mbushur me materiale mbushëse; pëlhurë; etiketat 

e rrobave; varëse muri prej tekstili; shtresa; mbulesa liri për banjë, përveç veshjeve; peceta 

tavoline prej tekstili; shami tekstili; jorganë; mbulesa dyshekësh; mbulesa të lira për 

mobilje; mbulesa të pwrshtatshme pwr kapakw të tualetit”.  

25  “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba banje, 

robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.   

26  “Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra; 

lule artificiale; zbukurime flokësh; flokë të rremë; dredhues për flokë (përveç mjeteve për 

duar); pajisje për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili dekorativë; breza flokësh; 

anësorë (kapëse flokësh) jo prej metali të çmuar; rrjeta për flokë; barrete (kapëse për flokë); 

bexh për veshje, pulla të reja, jo prej metali të çmuar; butonat e rinj; kunjat e risive 

zbukuruese (jo prej metali të çmuar) përveç stolive; xhufka (thekë)”.  

35  “Shërbime reklamimi; marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të analizës së 

biznesit; shërbime të hulumtimit të biznesit dhe shërbime të informacionit të biznesit; 

shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit për konsumatorin; menaxhim biznesi; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me llambat, dritat, qirinjtë, lulet, produktet 

kozmetike jo-mjekësore dhe preparate të tualetit, produkte jo-mjekësore për dhëmbë, 

parfumeri, vajra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, preparate për pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje, sapun, parfume, vajra 

eterik, kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, pluhur dhëmbësh, pastë dhëmbësh, 

mjete pastrimi për dhëmbë, llak për thonj, preparate për heqjen e llakut, artikuj tualeti, 

preparate pas rruajtjes, maska për fytyrën, kremra për fytyrën, larës të fytyrës [kozmetike], 

kremra kundër plakjes, vajra për foshnje, xhel banje, kripëra banje, preparate për larje, jo 

për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë vaske, kokrra banje, vaj banje; sapun anti-

bakterial, balsam për flokët, preparate zbardhuese për flokët, copa kozmetikë pambuku, 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, lapsa për vetullat, lajner për sy, ngjyra për flokët, 

ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, thonjtë e 

rremë, pecetat kozmetike të laguara , xhel për stilimin e flokëve, dyll për modelimin e 

flokëve, kremëra për duar, preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje, losione për 

modelimin e flokëve, kremëra për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për 

kujdesin e lëkurës, larës të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës, grim, 

kremra për zvogëlimin e celulitit, kremëra [kozmetikë], pastrues (skrab) për trup, gjalpë 

trupi, pluhur për shkëlqim, pomada buzësh, balsam buzësh jo-mjekues, shkëlqim buzësh, 
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lajner buzësh, buzëkuq, ngjitës për ngjitje flokë të rremë, qerpikë të rremë, maskarë për 

qerpik, mus [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve, hijen për qepalla, sprej aromatik të 

trupit, preparate të higjienës orale, si, pastë dhëmbësh, furça dhëmbësh, xhel dentar, penj 

dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë, përkatësisht, sapuni për 

kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, shkëlqimin e trupit, locionin për 

trupin, spërkatjen e trupit, hidratuesin e trupit, pluhurat e trupit, pastrimet e trupit, larjen e 

trupit; preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve, preparate dhe trajtimet 

e kujdesit për flokët, pluhur talk, dyll, dyll rrobaqepësish dhe këpucarësh, buzëkuq bllokues 

dielli [kozmetikë], preparate kremi kundër diellit, fondatinë për grim, sapunë, si copa 

sapuni, sapun banje, sapun deodorant, sapun dore, sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe 

xhel, përkatësisht, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i lëkurës, temjan, deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshë, preparate aromatizuese të ajrit, shampo, kondicioner 

flokësh, pastrues njollash, kremra për lëkurë, gurë zbutës, vajra esencial; aparate dhe 

instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), shpëtues dhe mësimdhënës, aparate dhe 

instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë elektrike, aparateve për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve, bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, disqet 

kompakte, DVD-të dhe mjetet e tjera dixhitale të regjistrimit, mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedha, regjistrat e arkës, makinat llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuterë, programe kompjuterike, aparate për shuarjen e zjarrit, botime 

elektronike, të shkarkueshme; aplikacione për telefona celularë të shkarkueshëm, shkopinj 

për selfie, mbajtëse të përshtatura për celularë, mbulesa telefonike, karikues për telefona 

celularë, altoparlantë ndihmës për celularë, kufje, altoparlantë, korniza syzesh, zinxhirë 

pinc-nez, kordonë pinc-nez, syze skijimi, syze për notim, këllëfe për syze dielli, syze dielli, 

syze [optike], mbajtëse për laptopë, çanta të adaptuara për media plejer portativ, çanta për 

aparate fotografike, syze, kordonë për syze, zinxhirë për syze, mbajtëse për syze, metale të 

çmuar dhe lidhjet e tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar, dhe imitimet e tyre, sharma 

[bizhuteri] prej metaleve të zakonshëm, bizhuteri të ngjitura, kunja zbukurimi, diademë, 

unaza [stoli], byzylykë kyçesh, gjerdanë, varëse, zinxhirë [stoli], kunja lidhëse, orë, 

mansheta, unaza çelësash [xhingla ose fobs] , vathë, kuti për stoli dhe kuti për ora, stoli 

kostumesh, brosh [bizhuteri], zinxhirë çelësash si stoli, kuti bizhuterish jo prej metali, 

metale të çmuar, të papunuar ose gjysëm të punuar, kutitë e bizhuterive (mbajtëse), 

zbukurime (stoli), këllëfe për orë (mbajtëse), letër dhe karton, materiale të shtypura, 

material për lidhjen e librave, fotografi, artikuj shkrimi dhe kërkesa zyre, përveç mobiljeve, 

ngjitësve për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake, materiale vizatimi dhe ngjyrosje për 

artistët, penelët, materialet udhëzuese dhe mësimore, fletët plastike, filmat dhe çantat për 

ambalazhin dhe paketimin, lloji i printerave, blloqet e shtypjes, materialet e paketimit të 

bëra nga kartoni, postera, peshqirë letre, libra, pjesë qendrore letre dekorative, peceta tryeze 

nga letra, materiale zbukurimi dhe arti, materiale shkrimi për festa, figura të bëra prej letre, 

produkte letre për një përdorim, paraqitje grafike në letër, vepra arti dhe figurina letre dhe 

karton dhe modele arkitektonike, tabela, kuti kartoni, shami letre, katalogë për porosi 

postare, qese letre dhe plastike për paketim, letër, karton dhe plastikë për ambalazhin dhe 

ruajtjen, stilolapsa [materiale të zyrës], revista periodike, botime të shtypura, përkatësisht, 

libra , revista (revista periodike), broshura, gazeta, kuti me laps, kuti letre, shtypje arti në 
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kanavacë, kartolina të Krishtlindjeve, kartolina ditëlindjesh, letra korrespondence, letër, 

letër karboni, letër tavoline, peshqirë letre, artikuj kartoni, katalogë, materiale të shtypura, 

fotografi, letër ambalazhi, kuti kartoni, material për lidhjen e librave, shkrimi, bojë, pulla 

vulosëse, ngjitës (ngjitës) për shkrimi ose qëllime shtëpiake, instrumente vizatimi, 

materiale për vizatim, makina shkrimi, elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore 

(përveç aparateve), shkumës rrobaqepësish, rruzare, lëkure dhe imitime lëkure, lëkura dhe 

lëkurë kafshësh, bagazh dhe çanta bartëse, çadra shiu dhe çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë, rripa dhe veshje për kafshë, çanta udhëtimi, kuleta, çanta dore, 

çanta mbrëmjeje, çanta pune, çanta krahësh, çanta kanavacë, çanta për shopping, çanta për 

tualet, çanta dore, çanta ngarkese, bartës kafshësh, kuleta për kartela, çanta kozmetike, 

çanta ndërlidhëse, lidhëse lëkure, çanta beli, koferë, çanta shpine, çanta atletike, zinxhirë 

çelësash prej lëkure, çanta çelësash, kuleta, këllëfë për gjëra të vogla, jo të montuara, 

mbajtëse të kartave të kreditit, materiale për lëkurë, çanta, valixhe (bagazh), kuti kartele 

(notesa) , mbajtëse për kartela, stolitë prej lëkure për mobilje, lidhëse lëkure, çadra dielli 

për plazh, çadra shiu, rroba për kafshë shtëpiake, mobilje, pasqyra, korniza fotografish, 

kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të 

përpunuara, brirë, balenë ose perla, guaska, meerschaum (lloj guri) , qelibar i verdhe, 

orendi per shtepi, zyre dhe kopsht, orendi, domethene dollapet, stolet, krevatet, shtretërit e 

vegjël, grazhdet, krevatet, tavolina, karriket, kabinet, varëset e rrobave, varëset e rrobave, 

grepat e rrobave, jo prej metali, doreza prej druri, plastike, qelqi ose porcelani, raftet, 

jastëkët, dyshekët, kutitë prej druri ose plastika, tërheqje sirtarësh prej druri, plastike, qelqi 

ose porcelani, jastëkët e karrikes, shtresa otomane, unazat e perdeve, çantat e gjumit, raftet 

e magazinimit, pengesat (shportat), kapëset e kabllove dhe tubave nga plastikës, kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut, punime arti prej druri, dylli, suva ose plastike, karta çelësash 

plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetike, zbukurime plastike për ushqime, shtretër për 

kafshë shtëpiake, byzylykë identifikues, jo prej metali, kuti arkivuese, pajisje mobiljesh , jo 

prej metali, jastekë, enë shtëpiake ose kuzhinë dhe enë, enë gatimi dhe kuzhine, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe sfungjer, furça, përveç furçave; materiale për 

prodhimin e furçave, artikuj për qëllime pastrimi, xham të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç xhamit të ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, enë prej 

qelqi ose plastike për xhem dhe reçel, enë gatimi, kontejnerë jo elektrikë, për ushqim dhe 

pije, krehër, sfungjer pastrues për të gjitha qëllimet, furça flokësh, furça dhëmbësh, 

mbajtëse furçash dhëmbësh, këllëfë furçash dhëmbësh, trive, vazo , kanaçe për ujitje, enë 

darke, pjata, pjata letre, mbajtëse pecete, unaza pecete, aritkuj për tavolinë, statuja, figura, 

pllaka dhe vepra arti prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi, mbajtëse për tualet, 

furça për larjen e enëve, pëlhura për enë, tabaka shërbyese, dorëza për kopshtari, kosha për 

lavanderi, shandanë, mbajtëse sapuni të lëngët, shpërndarës sapuni, prerës biskotash, 

shporta letrash mbeturinash, ibrik çaji [jo-elektrike], enë sapuni, enë darke për një 

përdorim, përkatësisht pjata dhe tasa; gota, mbajtëse për kripë, bluarës speci, mbajtëse për 

tenxhere, mbajtëse qirinjsh, enë plastike për ruajtje për përdorim shtëpiak, enë për përdorim 

shtëpiak ose kuzhinë, artikuj për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; shishka 

qelqi (enë), qeramika për qëllime shtëpiake, enë për pirje, shërbyese çaji (artikuj për 

tavolinë), shërbyese kafeje (artikuj për tavolinë), artikuj tualeti, kosha lavanderie, ndezës 

parfumesh, materiale për prodhimin e furçave, penj dentar, artikuj kozmetik, enë të izoluara 

nga nxehtësia, instrumente pastrimi, që punojnë me dorë, lesh çeliku për pastrim, doreza 

kopshtarie, kristal (qelqe), kafaze për kafshët shtëpiake, akuare shtëpie, xhufka mizash, 
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tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, shtroja shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, 

çarçafë, tryezë pëlhura prej tekstili, batanije, çarçafë shtrati, jastëk, mbulesa duvetesh, 

mbulesa shtrati, këllëf, funde shtrati, batanije shtrati, shtroja shtrati prej pëlhure, rroba 

tekstili, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa me vaj që 

përdorën si mbulesa tavoline, shtresa tavoline prej pëlhure, peceta tryezash prej tekstili, 

shtroja, peshqir tekstili, peshqir banjo dhe peshqir dore, lecka çaji, perde dushi, perde prej 

tekstili ose plastike, mbulesa prej plastike për mobilje, mbulesa mobiljesh prej tekstili, 

shami jastëkësh, batanije të endura, jorganë të mbushur me materiale mbushëse, pëlhura, 

etiketat e rrobave , varëse muri prej tekstili, ndenjëse, liri banje, përveç veshjeve, peceta për 

tekstil, shami prej tekstili, jorganë, mbulesa dyshekësh, mbulesa të lirshme për mobilje, 

mbulesa të pajisura të kapakëve të tualetit, veshje, këpucë, mbahtje për kokë, veshje, 

përkatësisht, kostume, sirtare banje, rroba banje, mantel banje, bikini, rripa, rripa prej 

lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për bebe, kostume baleti, kominoshe, pantallona me 

vijë, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, çorape, doreza, xhaketa, pantallona të shkurtra 

,funde, veshje sportive, mbathje të brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të 

shkurtra, ndresa, duksa me kapuç, veshje materniteti, rroba nate, tuta, shami xhepi, bluzë 

me rrollkë me mëngë, pulovra, veshje shiu, shall të hollë, shallë, këmisha, kravatë, rroba 

plazhi, kanatiere, çorape, çorape të gjata, breza për veshje, geta, çorape, triko, bluza, 

kostume për maskenball, fustane dasme, xhaketa, tunika, mbathje të brendshme, veshje të 

brendshme, dorashka, veshje të jashtme, domethënë xhaketa, pallto, këpucë, domethënë, 

këpucë, çizme, çizme të shkurtëra, sandale, pantofla, këpucë vrapimi, këpucë baleti, 

mbulesa koke për veshin, përkatësisht kapele, kapele me përparëse, kaqketa, përparëse, 

shirita koke, kapele dushi, maska gjumi, veshje të gatshme, veshje të papërshkueshme nga 

uji, dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, 

lule artificiale, zbukurime flokësh, flokë të rremë, dredhues për flokë (përveç mjeteve të 

dorës), pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativ, rripa flokësh, 

rrëshqitje (kapëse flokësh) jo prej metali të çmuar, rrjeta flokësh, barreta (rrëshqitje 

flokësh), bexh për veshje, jo prej metali të çmuar, butona të rinj, kunja për risi zbukuruese 

(jo prej metali të çmuar) përveç bizhuteri, xhufkë (thekë), lojëra, lodra dhe lojëra, aparate 

për lojëra video, artikuj gjimnastikorë dhe sportivë, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, 

pajisje sportive. 
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(511) 25  “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 
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veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë , rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.   

35  “Shërbime reklamimi; marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të analizës së 

biznesit; shërbime të hulumtimit të biznesit dhe shërbime të informacionit të biznesit; 

shërbimet e tregtisë komerciale dhe informacionit për konsumatorin; menaxhim biznesi; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me llambat, dritat, qirinjtë, lulet, produktet 

kozmetike jo-mjekësore dhe preparate të tualetit, produkte jo-mjekësore për dhëmbë, 

parfumeri, vajra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, preparate për pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje, sapun, parfume, vajra 

eterik, kozmetikë, preparate për kujdesin e flokëve, pluhur dhëmbësh, pastë dhëmbësh, 

mjete pastrimi për dhëmbë, llak për thonj, preparate për heqjen e llakut, artikuj tualeti, 

preparate pas rruajtjes, maska për fytyrën, kremra për fytyrën, larës të fytyrës [kozmetike], 

kremra kundër plakjes, vajra për foshnje, xhel banje, kripëra banje, preparate për larje, jo 

për qëllime mjekësore, përkatësisht aditivë vaske, kokrra banje, vaj banje; sapun anti-

bakterial, balsam për flokët, preparate zbardhuese për flokët, copa kozmetikë pambuku, 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, lapsa për vetullat, lajner për sy, ngjyra për flokët, 

ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë, thonjtë e 

rremë, pecetat kozmetike të laguara , xhel për stilimin e flokëve, dyll për modelimin e 

flokëve, kremëra për duar, preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje, losione për 

modelimin e flokëve, kremëra për flokët, preparate për valëzimin e flokëve, preparate për 

kujdesin e lëkurës, larës të gojës, jo për qëllime mjekësore; sprej jo-mjekues të gojës, grim, 

kremra për zvogëlimin e celulitit, kremëra [kozmetikë], pastrues (skrab) për trup, gjalpë 

trupi, pluhur për shkëlqim, pomada buzësh, balsam buzësh jo-mjekues, shkëlqim buzësh, 

lajner buzësh, buzëkuq, ngjitës për ngjitje flokë të rremë, qerpikë të rremë, maskarë për 

qerpik, mus [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve, hijen për qepalla, sprej aromatik të 

trupit, preparate të higjienës orale, si, pastë dhëmbësh, furça dhëmbësh, xhel dentar, penj 

dentar; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë, përkatësisht, sapuni për 

kujdesin e trupit, pastruesit e trupit, xhelat për trupin, shkëlqimin e trupit, locionin për 

trupin, spërkatjen e trupit, hidratuesin e trupit, pluhurat e trupit, pastrimet e trupit, larjen e 

trupit; preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve, preparate dhe trajtimet 

e kujdesit për flokët, pluhur talk, dyll, dyll rrobaqepësish dhe këpucarësh, buzëkuq bllokues 

dielli [kozmetikë], preparate kremi kundër diellit, fondatinë për grim, sapunë, si copa 

sapuni, sapun banje, sapun deodorant, sapun dore, sapun për rruajtje, sapun për lëkurë dhe 

xhel, përkatësisht, xhel banje, xhel dushi, xhel hidratues i lëkurës, temjan, deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshë, preparate aromatizuese të ajrit, shampo, kondicioner 

flokësh, pastrues njollash, kremra për lëkurë, gurë zbutës, vajra esencial; aparate dhe 

instrumente shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues, 

matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrës), shpëtues dhe mësimdhënës, aparate dhe 

instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 
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kontrollimin e energjisë elektrike, aparateve për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin 

e zërit ose imazheve, bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, disqet 

kompakte, DVD-të dhe mjetet e tjera dixhitale të regjistrimit, mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedha, regjistrat e arkës, makinat llogaritëse, pajisje për përpunimin e të 

dhënave, kompjuterë, programe kompjuterike, aparate për shuarjen e zjarrit, botime 

elektronike, të shkarkueshme; aplikacione për telefona celularë të shkarkueshëm, shkopinj 

për selfie, mbajtëse të përshtatura për celularë, mbulesa telefonike, karikues për telefona 

celularë, altoparlantë ndihmës për celularë, kufje, altoparlantë, korniza syzesh, zinxhirë 

pinc-nez, kordonë pinc-nez, syze skijimi, syze për notim, këllëfe për syze dielli, syze dielli, 

syze [optike], mbajtëse për laptopë, çanta të adaptuara për media plejer portativ, çanta për 

aparate fotografike, syze, kordonë për syze, zinxhirë për syze, mbajtëse për syze, metale të 

çmuar dhe lidhjet e tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar, dhe imitimet e tyre, sharma 

[bizhuteri] prej metaleve të zakonshëm, bizhuteri të ngjitura, kunja zbukurimi, diademë, 

unaza [stoli], byzylykë kyçesh, gjerdanë, varëse, zinxhirë [stoli], kunja lidhëse, orë, 

mansheta, unaza çelësash [xhingla ose fobs] , vathë, kuti për stoli dhe kuti për ora, stoli 

kostumesh, brosh [bizhuteri], zinxhirë çelësash si stoli, kuti bizhuterish jo prej metali, 

metale të çmuar, të papunuar ose gjysëm të punuar, kutitë e bizhuterive (mbajtëse), 

zbukurime (stoli), këllëfe për orë (mbajtëse), letër dhe karton, materiale të shtypura, 

material për lidhjen e librave, fotografi, artikuj shkrimi dhe kërkesa zyre, përveç mobiljeve, 

ngjitësve për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake, materiale vizatimi dhe ngjyrosje për 

artistët, penelët, materialet udhëzuese dhe mësimore, fletët plastike, filmat dhe çantat për 

ambalazhin dhe paketimin, lloji i printerave, blloqet e shtypjes, materialet e paketimit të 

bëra nga kartoni, postera, peshqirë letre, libra, pjesë qendrore letre dekorative, peceta tryeze 

nga letra, materiale zbukurimi dhe arti, materiale shkrimi për festa, figura të bëra prej letre, 

produkte letre për një përdorim, paraqitje grafike në letër, vepra arti dhe figurina letre dhe 

karton dhe modele arkitektonike, tabela, kuti kartoni, shami letre, katalogë për porosi 

postare, qese letre dhe plastike për paketim, letër, karton dhe plastikë për ambalazhin dhe 

ruajtjen, stilolapsa [materiale të zyrës], revista periodike, botime të shtypura, përkatësisht, 

libra, revista (revista periodike), broshura, gazeta, kuti me laps, kuti letre, shtypje arti në 

kanavacë, kartolina të Krishtlindjeve, kartolina ditëlindjesh, letra korrespondence, letër, 

letër karboni, letër tavoline, peshqirë letre, artikuj kartoni, katalogë, materiale të shtypura, 

fotografi, letër ambalazhi, kuti kartoni, material për lidhjen e librave, shkrimi, bojë, pulla 

vulosëse, ngjitës (ngjitës) për shkrimi ose qëllime shtëpiake, instrumente vizatimi, 

materiale për vizatim, makina shkrimi, elektrike ose jo elektrike; materiale mësimore 

(përveç aparateve), shkumës rrobaqepësish, rruzare, lëkure dhe imitime lëkure, lëkura dhe 

lëkurë kafshësh, bagazh dhe çanta bartëse, çadra shiu dhe çadra dielli, shkopinj, kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë, rripa dhe veshje për kafshë, çanta udhëtimi, kuleta, çanta dore, 

çanta mbrëmjeje, çanta pune, çanta krahësh, çanta kanavacë, çanta për shopping, çanta për 

tualet, çanta dore, çanta ngarkese, bartës kafshësh, kuleta për kartela, çanta kozmetike, 

çanta ndërlidhëse, lidhëse lëkure, çanta beli, koferë, çanta shpine, çanta atletike, zinxhirë 

çelësash prej lëkure, çanta çelësash, kuleta, këllëfë për gjëra të vogla, jo të montuara, 

mbajtëse të kartave të kreditit, materiale për lëkurë, çanta, valixhe (bagazh), kuti kartele 

(notesa) , mbajtëse për kartela, stolitë prej lëkure për mobilje, lidhëse lëkure, çadra dielli 

për plazh, çadra shiu, rroba për kafshë shtëpiake, mobilje, pasqyra, korniza fotografish, 

kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të 
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përpunuara, brirë, balenë ose perla, guaska, meerschaum (lloj guri) , qelibar i verdhe, 

orendi per shtepi, zyre dhe kopsht, orendi, domethene dollapet, stolet, krevatet, shtretërit e 

vegjël, grazhdet, krevatet, tavolina, karriket, kabinet, varëset e rrobave, varëset e rrobave, 

grepat e rrobave, jo prej metali, doreza prej druri, plastike, qelqi ose porcelani, raftet, 

jastëkët, dyshekët, kutitë prej druri ose plastika, tërheqje sirtarësh prej druri, plastike, qelqi 

ose porcelani, jastëkët e karrikes, shtresa otomane, unazat e perdeve, çantat e gjumit, raftet 

e magazinimit, pengesat (shportat), kapëset e kabllove dhe tubave nga plastikës, kashtë e 

gërshetuar, përveç dyshekut, punime arti prej druri, dylli, suva ose plastike, karta çelësash 

plastikë, jo të kodifikuar dhe jo magnetike, zbukurime plastike për ushqime, shtretër për 

kafshë shtëpiake, byzylykë identifikues, jo prej metali, kuti arkivuese, pajisje mobiljesh , jo 

prej metali, jastekë, 

enë shtëpiake ose kuzhinë dhe enë, enë gatimi dhe kuzhine, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve; krehër dhe sfungjer, furça, përveç furçave; materiale për prodhimin e furçave, 

artikuj për qëllime pastrimi, xham të papunuar ose gjysëm të përpunuar, përveç xhamit të 

ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile, enë prej qelqi ose plastike për xhem dhe 

reçel, enë gatimi, kontejnerë jo elektrikë, për ushqim dhe pije, krehër, sfungjer pastrues për 

të gjitha qëllimet, furça flokësh, furça dhëmbësh, mbajtëse furçash dhëmbësh, këllëfë 

furçash dhëmbësh, trive, vazo , kanaçe për ujitje, enë darke, pjata, pjata letre, mbajtëse 

pecete, unaza pecete, aritkuj për tavolinë, statuja, figura, pllaka dhe vepra arti prej 

porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi, mbajtëse për tualet, furça për larjen e enëve, 

pëlhura për enë, tabaka shërbyese, dorëza për kopshtari, kosha për lavanderi, shandanë, 

mbajtëse sapuni të lëngët, shpërndarës sapuni, prerës biskotash, shporta letrash 

mbeturinash, ibrik çaji [jo-elektrike], enë sapuni, enë darke për një përdorim, përkatësisht 

pjata dhe tasa; gota, mbajtëse për kripë, bluarës speci, mbajtëse për tenxhere, mbajtëse 

qirinjsh, enë plastike për ruajtje për përdorim shtëpiak, enë për përdorim shtëpiak ose 

kuzhinë, artikuj për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; shishka qelqi (enë), 

qeramika për qëllime shtëpiake, enë për pirje, shërbyese çaji (artikuj për tavolinë), 

shërbyese kafeje (artikuj për tavolinë), artikuj tualeti, kosha lavanderie, ndezës parfumesh, 

materiale për prodhimin e furçave, penj dentar, artikuj kozmetik, enë të izoluara nga 

nxehtësia, instrumente pastrimi, që punojnë me dorë, lesh çeliku për pastrim, doreza 

kopshtarie, kristal (qelqe), kafaze për kafshët shtëpiake, akuare shtëpie, xhufka mizash, 

tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, shtroja shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, 

çarçafë, tryezë pëlhura prej tekstili, batanije, çarçafë shtrati, jastëk, mbulesa duvetesh, 

mbulesa shtrati, këllëf, funde shtrati, batanije shtrati, shtroja shtrati prej pëlhure, rroba 

tekstili, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa tavoline, jo prej letre, mbulesa me vaj që 

përdorën si mbulesa tavoline, shtresa tavoline prej pëlhure, peceta tryezash prej tekstili, 

shtroja, peshqir tekstili, peshqir banjo dhe peshqir dore, lecka çaji, perde dushi, perde prej 

tekstili ose plastike, mbulesa prej plastike për mobilje, mbulesa mobiljesh prej tekstili, 

shami jastëkësh, batanije të endura, jorganë të mbushur me materiale mbushëse, pëlhura, 

etiketat e rrobave , varëse muri prej tekstili, ndenjëse, liri banje, përveç veshjeve, peceta për 

tekstil, shami prej tekstili, jorganë, mbulesa dyshekësh, mbulesa të lirshme për mobilje, 

mbulesa të pajisura të kapakëve të tualetit, veshje, këpucë, mbahtje për kokë, veshje, 

përkatësisht, kostume, sirtare banje, rroba banje, mantel banje, bikini, rripa, rripa prej 

lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për bebe, kostume baleti, kominoshe, pantallona me 

vijë, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, çorape, doreza, xhaketa, pantallona të shkurtra 

,funde, veshje sportive, mbathje të brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të 
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shkurtra, ndresa, duksa me kapuç, veshje materniteti, rroba nate, tuta, shami xhepi, bluzë 

me jakë polo, pulovra, veshje shiu, shall të hollë, shallë, këmisha, kravatë, rroba plazhi, 

kanatiere, çorape, çorape të gjata, breza për veshje, geta, çorape, triko, bluza, kostume për 

maskenball, fustane dasme, xhaketa, tunika, mbathje të brendshme, veshje të brendshme, 

dorashka, veshje të jashtme, domethënë xhaketa, pallto, këpucë, domethënë, këpucë, çizme, 

çizme të shkurtëra, sandale, pantofla, këpucë vrapimi, këpucë baleti, mbulesa koke për 

veshin, përkatësisht kapele, kapele me përparëse, kaqketa, përparëse, shirita koke, kapele 

dushi, maska gjumi, veshje të gatshme, veshje të papërshkueshme nga uji, dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe bishtalec, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, 

zbukurime flokësh, flokë të rremë, dredhues për flokë (përveç mjeteve të dorës), pajisje për 

veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativ, rripa flokësh, rrëshqitje (kapëse 

flokësh) jo prej metali të çmuar, rrjeta flokësh, barreta (rrëshqitje flokësh), bexh për veshje, 

jo prej metali të çmuar, butona të rinj, kunja për risi zbukuruese (jo prej metali të çmuar) 

përveç bizhuteri, xhufkë (thekë), lojëra, lodra dhe lojëra, aparate për lojëra video, artikuj 

gjimnastike dhe sportivë, zbukurime për pemët e Krishtlindjeve, pajisje sportive. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/407 

(220) 12/03/2021 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  L.O.G.G. 

 

 
     

 

(511) 18  “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat 

për bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 

ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; cadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.  

25  “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba banje, 

robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 
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baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/408 

(220) 12/03/2021 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden, SE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DIVIDED 

 

 
     

 

(511) 14  “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre;stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar;instrumente horologjike dhe kronometrike;gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuar 

dhe imitime të tyre;sharm [stoli] prej metaleve të zakonshëm;stoli të ngjitura;kunjat 

zbukurues;diadema;unaza [stoli];rrathë kyçesh;qafore;varëse;zinxhirë [stoli];kunjat e 

lidhjes;orë;manzheta;unaza çelësash [xhingla ose fobs];vathë;kuti stoli dhe kuti orësh;stoli 

kostumesh;brosh [stoli];zinxhirë çelësash si stoli;kuti stoli jo prej metali;metale të çmuar, të 

papërpunuar ose gjysëm të punuar;kuti për stoli (shporta);zbukurime (stoli);këllëfe për orë 

(prezantim)”.  

18  “Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura dhe lëkurë kafshësh; bagazhet dhe çantat për 

bartje; çadra dhe ombrella; shkopinj për ecje; kamxhikë, parzmore dhe shalë; jakë, rripa 

dhe veshje për kafshë; çanta udhëtimi; kuleta; çanta dore; çanta mbrëmjeje; çanta pune; 

çanta krahësh; çanta kanavacë; çanta për shopping; mbajtëse për tualet; çanta dore; çanta 

ngarkese; bartës të kafshëve; kuletat e kartelave; çanta kozmetike; çanta ndërlidhëse; 

lidhëse lëkure; çanta beli; çanta; çanta shpine; çanta atletike; zinxhirë kyç prej lëkure; 

kuletat për çelësa; kuletat; mbajtëse për artikuj të vegjël, jo të montuara; mbajtës të kartave 

të kreditit; material për çanta; çanta të vogla; bagazh (bagazh); mbajtëse kartelash 

(notesa);mbajtëse për çelësa; stoli prej lëkure për mobilje; lidhëse lëkure; çadra; çadra 

plazhi; veshje për kafshët shtëpiake”.  

25  “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba banje, 

robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë, rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

191 

 

 
 

(210) KS/M/ 2021/409 

(220) 12/03/2021 

(731) H & M Hennes & Mauritz AB 

SE-106 38 Stockholm, Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  &DENIM 

 

 
     

 

(511) 25  “Veshje; këpucë; mbulesa koke; veshje, përkatësisht kostume, sirtarë banje, rroba 

banje, robdeshamber banje, bikini, rripa, rripa prej lëkure, veshje për fëmijë, pantallona për 

foshnje, kostume baleti, kominoshe, pantallona, pantallona, xhins, xhinse denim, shami, 

çorape, doreza , xhaketa, pantallona të shkurtra, funde, veshje sportive, mbathje të 

brendshme, fustane, bluza, këmisha me mëngë të shkurtra, ndrresa, xhemper dhe duksa, 

veshje për shtatzëna, veshje nate, pantallona të gjera, shami xhepi, xhemper polo, pulovra, 

veshje shiu, shalla të  hollë, shall, këmisha, kravatë , rroba plazhi, kanatiere, çorape, 

hollahope, çorape  të gjata, pelerina, breza për veshje, geta, çorape, xhupa, bluza, kostume 

për maskenballe, fustane dasme, xhamadanë (jelek), tunika, mbathje te brendshme, 

mbathje, dorashka; veshje të jashtme, përkatësisht xhaketa, pallto; mbathje për këmbë si 

këpucë, çizme të shkurtëra, çizme, sandale, sandale me gisht, këpucë vrapimi, këpucë 

baleti; veshje si mbulesa koke, përkatësisht kapele, kaqketa, kapele e trashë, kaqketa per 

femra, shirita koke; kapele dushi; maska për gjumë; veshje të gatshme; veshje për mbrojtje 

nga uji”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/410 

(220) 12/03/2021 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  TRAVEL PARADE 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/411 

(220) 12/03/2021 

(731) TEKNOROT OTOMOTİV 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. 

Huzur Mah. Cendere Cad. No: 114 B, 

Skyland İstanbul B Ofis Blok, 5. Kat, 

Ofis No: 85 P.K. TR-34485 Sariyer İstanbul 

TURKEY, TR 

(540)   
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(591) Zezë, kuqe, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 7  Makineri, mjete makinerish dhe robotë industrial për përpunimin dhe formësimin e 

drurit, metale, qelq, plastikë dhe minerale, printerë 3D, makina ndërtimi dhe mekanizma 

robotikë (makina) për përdorim në ndërtimtari; buldozerë, gërmues (makina), eskavatorë,  

makineritë e ndërtimit dhe asfaltimit të rrugëve, makinat e shpimit, makinat e shpimit të 

shkëmbinjve, makina per pastrimin e rrugëve, makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese 

dhe mekanizma robotikë (makina) për qëllime ngritjeje, ngarkimi dhe transmetimi; 

ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makina dhe mekanizma robotikë (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështim të kafshëve, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motorë për makina dhe motorët, përveç atyre për 

automjete tokësore, pjesë dhe pajisje për to: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorët e makinave dhe motorë, frena të tjerë përveç automjeteve, bremze frenash për 

motorë të automjeteve, boshte me gunga, kuti ingranazhesh, përveç për automjeteve 

tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për motorë, pistona për motorë, turbina, jo për 

automjete tokësore, filtra për motorë të makinave dhe motorë, filtra vaji, ajri dhe karburanti 

për motorët e automjeteve tokësore, shkarkime për motorët e automjeteve tokësore, 

kolektorë shkarkimesh për motorët e automjeteve tokësore, cilindra motorik për automjete 

tokësore, koka cilindrash motorike përautomjete tokësore, pistona për automjete tokësore 

motorike, karburatorë për automjete tokësore, aparate konvertimi të karburantit për motorë 

automjetesh tokësore, injektorë për motorët e automjeteve tokësore, konsumues karburanti 

për motorët e automjeteve tokësore, pompa për motorët e automjeteve tokësore, valvulat 

për motorët e automjeteve tokësore, motorët fillestarë për automjetet tokësore, gjenerator 

(për konvertimin e energjise mekanike ne atë elektrike)  për motorët e automjeteve 

tokësore, kandele elektrike për motorët e automjeteve tokësore, kushineta (pjesë të 

makinerive), kushineta rul ose top, makina për montimin dhe shkëputjen e gomave, 

alternatorë, gjeneratorë i rrymës, gjeneratorë elektrikë, gjeneratorë aktualë që operojnë me 

energji diellore, makina për lyerje, pistoleta automatike për lyerje, shpime elektrike, makina 

dhe armë shpimi hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik i shiritave ngjitës 

(makina), armë elektrike për  makina për spërkatje me gaz ose lëng tëngjeshur, mjet 

elektrike për shpuarje, sharra elektrike dore, sharrë elektrike, makina spirale, makina me 

ajër të kompresuar, kompresorë (makina), instalimet për larjen e automjeteve, mekanizmat 

robotikë (makineritë) me funksionet e lartëpërmendura, aparatura saldimi elektrike dhe që 

operohen me gaz, aparatet e saldimit me hark elektrik, bashkim aparaturash elektrike, 

aparate elektrike për prerjen e harkut, elektroda për makineritë e saldimit, robotë industrial 

(makina) me funksionet e sipërpërmendura, makina shtypëse, makina paketimi, makina 
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mbushëse, makina mbyllëse dhe për vulosje, etiketues (makina), makina klasifikuese, 

robotët industrial (makineritë) me funksionet e sipërpërmendura, makineritë elektrike të 

paketimit për mbylljen dhe vulosjen e plastikës, etiketuesit (makineritë) makineritë për 

përpunimin e tekstilit, makinat qepëse, robotët industrialë (makineritë) me funksionet e 

sipërpërmendura, pompat përveç pjesëve të makinerive ose motorët, pompat e shpërndarjes 

së karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetërregulluese, makina 

elektrike për kuzhina për copëtimin, bluarjen, thërrmimin, përzierjen dhe grirjen e 

produkteve ushqimore, makinat larëse, lavatriçe, makina per larjen e enëve, makina tharëse 

rrotulluese (jo të nxehta), makina elektrike për pastrim për pastrimin e dyshemeve, qilimave 

ose dyshemeve, fshesë dhe pjesët e tyre, makina vetëshërbyese automatike (ushqimore), 

makina galvanizuese dhe pastrimin e metaleve nga koreziomi, hapëse dhe mbyllëse 

elektrike të dyerve, copë litari për motorët e automjeteve dhe motorët.  

12  Automjete tokësore motorike, motoçikleta, moped (motoçikletë me rrymë dhe  

pedale); motorë dhe motorë për automjete tokësore; kthetrat për automjete tokësore; 

transmisione, rripat e transmisioneve dhe zinxhirët e transmetuesit për automjetet tokësore; 

ingranazhe për automjete tokësore; frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore; automjetit shasi, mbulesa automobilistike, susta pezullimi automjeti, 

amortizues për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, rrota drejtuese për 

automjete, shina për rrota automjetesh, biçikleta dhe trupat e tyre; mbajtëse dore dhe 

mbrojtëse për biçikleta, trupa të automjeteve; trupa informues për kamionë; rimorkio për 

traktorë; trupa frigorifikë për automjete tokësore; goditje rimorkio për automjete, automjet 

ulëse; mbështetëse për ulëset e automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; 

mbulesa vendesh për automjete; mbulesa automjetesh (në formë); blinds dielli përshtatur 

për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për automjetet; fshirëse 

xhamash dhe fshirëse krahët për automjete, gomat e brendshme dhe të jashtme për rrotat e 

automjeteve; goma pa tuba; Komplete për rregullimin e gomave të përbëra nga copëza 

gomash dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, dritare sigurie për 

automjetet, pasqyrat e pasme dhe pasqyrat e krahëve për automjetet, zinxhirët kundër 

rrëshqitjes për automjetet, transportues të bagazhit për automjete; transportues biçikletash 

dhe ski për makina; shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa ajri për automjete, për fryrje 

të gomave, alarme kundër vjedhjes për automjete, brirë për automjete, rripa sigurie për 

ulëset e automjeteve, çanta ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca për bebe, karroca 

për persona me aftësi të kufizuara, karroca të mbuluara për foshnje, karroca për bartje; 

karrocat për blerje (shopping); një ose me shumë rrota karroca dore; karroca për bartje të 

mallit; karroca ushqimore; karroca me material të rëndë për bartje, automjete hekurudhore; 

lokomotiva; trenat; tramvaj; vagonë; teleferikë; karrige ngritëse, automjete për lëvizje nga 

uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të makinave të tyre, automjete për 

lëvizje nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorët dhe motorët e makinave të tyre. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/412 

(220) 12/03/2021 

(300) 018325324  23/10/2020  EU 

(731) Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313 

(540)  FLORIPAY 
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1431 GB AALSMEER The Netherlands, 

NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(511) 36  Punët financiare; transaksione financiare në internet (online); shërbime të 

pagesave në distancë; shërbime të përpunimit të pagesave; përpunimi i pagesave; sigurimi i 

informacionit mbi çmimet në lidhje me mallrat. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/413 

(220) 12/03/2021 

(300) 018325326  23/10/2020  EU 

(731) Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 

Legmeerdijk 313 1431 GB AALSMEER 

The Netherlands, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FLORIWAY 

 

 
     

 

(511) 39  Transporti; paketimin dhe magazinimin e mallrave, përfshirë lulet dhe bimët; 

marrja me qera e automjeteve të transportit, përfshirë makina më ngarkesa të rënda; marrja 

me qera e kontejnerëve dhe paketimit për lule dhe bimë; sigurimi i paketimit; planifikimin 

logjistik në fushën e transportit; marrja me qera e hapësirës për trajtimin e ngarkesave; 

konsulencë në fushën e shërbimeve të lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/414 

(220) 12/03/2021 

(731) ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 

Skopje,  MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. 

Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  FUREXTIL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, antibiotikë.  
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(210) KS/M/ 2021/415 

(220) 15/03/2021 

(731) GERO Shpk Robert Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

(591) E hirit, e kaltert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Fshesa qendrore me vakum, Gypa fleksibel, Fshesa Industriale me vakum, priza 

per fshesë industriale me vakum, Seta te brushave, material instalues per Sistemin Vakum 

te Fshesave Qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, Ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim 

kuti metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i 

jashte i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).    

37  Shitje e produkteve per Sistemin Vakum te Fshesave Qendrore, Instalim i Sistemit 

Vakum te Fshesave Qendrore dhe Servisim i Sistemit Vakum te Fshesave Qendrore   

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/416 

(220) 15/03/2021 

(731) GERO Shpk Robert Spahiu 

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove , KS 

(740)  Mimoza Hyseni Spahiu GERO Shpk  

Zona Industriale 1, Prishtine, Kosove  
 

(540)  Retraflex  

 

 
     

 

(511) 7  Fshesa qendrore me vakum, Gypa fleksibel, Fshesa Industriale me vakum, priza 

per fshesë industriale me vakum, Seta te brushave, material instalues per Sistemin Vakum 

te Fshesave Qendrore sic jane: gyp i plastikes fi 50, 63 dhe 80  kthesa MF fi 50, 63 dhe 80 

kthesa FF fi 50, 63 dhe 80 vazhdues plastik fi 50, 63 dhe 80, degezues plastik  fi 50, 63 dhe 

80, Ngjites per materialin instaules,aspirator per kuzhine, vroom, gypa oval per instalim 

kuti metalike per vendosjen e fshesave, materiali instalues per sistemin retraflex, sistemi i 

jashte i instalimit te fsheses me vakum (aria suit).    

37  Shitje e produkteve per Sistemin Vakum te Fshesave Qendrore, Instalim i Sistemit 

Vakum te Fshesave Qendrore dhe Servisim i Sistemit Vakum te Fshesave Qendrore  
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(210) KS/M/ 2021/417 

(220) 15/03/2021 

(731) “BIBITA” SH.P.K 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë e bardhë, Zezë, Gjelbër, Blu, 

Kaltër 

 
 

(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, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.  

33  Pijet alkoholike përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/419 

(220) 16/03/2021 

(731) CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Qeliza elektrike; Qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik; Bateri elektrike 

që mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; Syze, korniza për 

syze, syze dielli, lense kontakti.”  

16  “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mund të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok 

shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 
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për një përdorim; Facoleta absorbuese për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga 

letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim apo vizatim; 

Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta letre; 

Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë 

(për zierje dhe tharje); Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për 

ruajtie dhe gatim; Qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa 

vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; 

Akuarel; Ngjyra tempera (material pikturimi).”  

29  “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishëra; Mish i delës; 

Kërmijë të përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; 

Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, 

ekstrakte mishi; Kocka me përmbajtje mishi; Xhelatinë për ushqim; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja 

[zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi [zëvendësues qumshti]; Qumsht bajamesh; Qumsht 

kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondenzuar; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të 

ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtaja dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të 

konzervuara; vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; 

Margarinë; Peshk i freskët dhe i konzervuar, Ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të 

konzervuara; Ushqime të gatshme me bazë-perimesh; Ushqime të gatshme me bazë-djathit, 

të apo jo të ngrira; Ushqime të gatshme me bazë-patatesh, të apo jo të ngrira; Ushqime të 

gatshme me bazë-mishit dhe me bazë-te mishit te gjedheve, të apo jo të ngrira; Ushqime të 

gatshme me bazë-peshku, bazë-midhjesh dhe me bazë-frutash deti të apo jo të ngrira; 

Qofte, të ngrira apo jo;  Qumsht dhe zëvendësues qumshti, djath, krem, produkte djathi dhe 

produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me 

fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i 

procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe 

produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të 

ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathit, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të 

përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Patate të konzervuara; 

Ushqime të gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të 

gatshme dhe/apo të ngrira me përmbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të gatshme 

dhe/apo të ngrira me përmbajtje vetëm të pulës; Ushqime të përgaditur me perime;  qofte, të 

ngrira apo jo; ushqim i lehtë me bazë-frutash; ushqim i lehtë me bazë-perimesh; ushqim i 

lehtë me bazë-drithërash; ushqim i lehtë me bazë-arrash; domate e konzervuar; Alga deti 

për konsumim.”  

30  “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuara; niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, preparate pjekje dhe tharm; Sodë për gatim [sodë bikarboni për përodrim në 

gatim]; Pica dhe pite të shijshme, të ngrira apo jo; kuskus [semolina]; Polentë; Gnoqi (petka 

të vogla të bëra nga patate, bollgur ose miell, që zakonisht shërbehen me një salcë); Pasta; 

Pasta të mbushura, Pasta me [ërmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 

Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsirë; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsira me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsirë akullore; Krem karamel 

(ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, uthull, uthull balsamike; Sheqer, 
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ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Karamela [bonbon]; 

Çamçakëz; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; Mustard; Miell 

nga perimet; Miell, Ekstrakt çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Zam 

blete; USqhime të ngrira dhe të freskëta ,e bazë të pastave, bukës, orizit apo pastave të 

mbushura ose brumërave panzeroti; Polenta; Brumë pice I mbushur; Jogurt frutash i ngrirë.  

31  “Fruta dhe perime të freskëra; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë, pije për kafshë, 

malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e 

procesuar), farëra, bimë natyrale dhe lule, lëvore e papërpunuar, dru i pasharruar, lule, të 

thara, për dekorim; Kokërra (bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; 

Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët 

shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve; Eshtra përtypëse të tretshme dhe shkopinj për 

kafshët shtëpiake.”  

32  “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje me bazë frutash; Pije të lehta me 

pak kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara 

me aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Nektar frutash, jo-

alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Ujë i gazuar (Preparate për 

përgaditje -); Shurup për pije; Verë molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje frutash; Lëngje 

perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije me bazë-perimesh; Pije hirre; Pije me bazë-

soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e freskët e përgaditur (me bazë të 

pemëve apo perimeve); pije energjike; pije izotonike; pije sportive të pasura-me proteina.”  

33  “Pije alkoolike (përpos birrave); Liker; Pije alkoolike me bazë të frutave; Kokteje; 

Tretës (likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë; Produkte për përgaditjen e pijeve 

alkoolike.”  

35  “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, restauraneve, 

dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porositë me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me: plehrat, sipërfaqet e tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë dhe produkteve të përkujdesjes, produktet e higjienës personale, 

kozmetikës, parfumeri, preparatet higjenike dhe sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe 

të përkujdesjes personale, çirinjë dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe 

produkte për beba; ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për ruajtjen e ushqimit; takëmin 

një përdorimsh apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe 

materiale për telefoni, kompjuterë, llaptop dhe pjesët periferike për to, pajisjet elektrike, 

llampa, aparatet e ndriçimit, produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), 

shami letre, pecetë tavoline nga letra, mushamat nga letra, letër toaleti, peceta letre, 

pergamenë letre, çanta letre, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, artikuj të 

letrës absorbuese, letrat e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi, kreveta, jastëka, 

dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine dhe orendi, furça, krehër, sfungjerë dhe 

pastrues për përdorim personal dhe jo-personal, enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme 

dhe shumë përdorimshe, artikuj tekstili, furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo, 

rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, kinkaleri (artikuj për 
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bërjen e fustaneve), gjëra ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra 

ushqimore të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike, ushqimet e gatshme, 

ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues natyral dhe artificial, gjërat ushqimore organike, 

produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral, pije, birra, pije alkoolike, verëra.”  

38  “Shërbimet online, kryesisht bartjet elektronike të përmbajtjeve të marra nga librat, 

produktet tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, 

përfshiurë edhe atë në formë të podcast; Shërbimet online, kryesisht transmetimin 

elektronik të lajmeve, recetave dhe informatave, përpilimin e teksteve, vizatimeve dhe 

imazheve me anë të rrjetit të telekomunikimit; shërbimet informative të ofruara përmes 

rrjetit telematik (përfshirë internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të 

dhënave, imazheve dhe dokumenteve; Ofrimin e shërbimeve të rrjetit telematik, kryesisht 

ofrimin e qasjes në informatat e qasshme në rrjetin telematik, përfshirë internetin; Ofrimin e 

forumeve elektronike dhe dhomave të bisedimeve në rrjetet telematike, përfshirë internetin, 

në lidhje me gatimin; Transmetimin e prezentimeve të ekranit me anë të kompjuterit dhe 

televizionit; Televizion, kabllo dhe radio transmetim, përfshirë audio lojërat: Ofrimin e 

qasjes në mediat udhëzuese dhe edukative në internet, ne veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjes në programet/softuerët kompjuterik dhe mediat mësimore dhe 

mësimdhënësë (të shkarkueshme) të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë internetin; 

Qiradhënien e kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes në databaza në 

rrjetet kompjuterike.”  

41  “Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimit; ofrimin e mësimeve tutoriale online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve tutoriale; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve 

për qëllime kulturore dhe zbavitëse; Shërbimet e linjave të bisedimeve në internet; video 

dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; programe televizive dhe radio.”  

43  “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, Kafeterie, Restorane, 

Dyqaneve të Picerive, Bareve me ushqim të shpejtë, Dyqaneve të akulloreve.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/420 

(220) 16/03/2021 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio 45202, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  COMFORTLOCK WINGS 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte të higjienës femërore, përkatësisht breke me astare, peceta sanitare dhe 

tampona, pantallona sanitare, mbathje për higjenën femërore; pelena dhe peceta 

mosmbajtjeje, mbathje per mosmbajtjeje  
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(210) KS/M/ 2021/421 

(220) 16/03/2021 

(300) 018309412  16/09/2020  EU 

(731) PEPCO Poland Sp. z o.o. 

Strzeszyńska 73A,60-479 Poznań, 

Poland, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Çantë lapsash   

18  Çanta shpine; Çanta shpine shkollore; Çanta me mbyllje me anë tërheqjes 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/422 

(220) 16/03/2021 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Akullore, akuj uji, akullore me erëza prej akull,  sherbet, ëmbëlsira të ngrira, 

akullore të buta me krem, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe përzierës për prodhimin e 

akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej akulli dhe / ose sherbetit dhe 

/ ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose akullore të buta me krem dhe/ose jogurt të ngrirë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/425 

(220) 16/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E verdhë, e zezë, kafe, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 
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skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 

ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/426 

(220) 16/03/2021 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, RKS, KS 

(591) E kuqe, e verdhë, e zezë, kafe,  

   e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flipsa nga patatja me salca (erëza) 
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ose me erëza pikante; patatina nga patatet; fjolla nga patatet; brumëra (makarona) nga 

patatet; patate të ziera të mbushura(dumplings); pure patatesh; sallatë patatesh; grmësira 

nga patatet; produkte të patateve të të gjitha llojeve, aq sa janë të përfshira  në këtë klasë; 

çipsa  prej frutave; frutat arrore të përziera e të përpunuara, duke përfshirë me pemë të 

thata.  

30  Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e grmësira 

të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, kaçkavallit; 

kokoshka; flips, flips me kikirik  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; patatina nga patatet, fjolla nga patatet, brumëra (makarona) nga patatet, 

miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, makaronave, musli (përzierje 

e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  

nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra 

ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, 

tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose 

nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me kikirik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/427 

(220) 16/03/2021 

(731) travelWorld Austria GmbH 

Ramperstorffergasse 47/11 A-1050,  

Wien, Austria, AT 

(740)  Ardian Rexha, Avokat 

Deloitte Kosova SH.P.K. 

Rr. Lidhja e Pejës Nr. 117, 10000, Prishtine, 

Republika e Kosoves  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35 Reklamime; Reklamime online; Promocione te kompjuterizuara te biznesit; 

Shërbime Reklamuese te ofruara nga një baze e te dhënave; Shërbime Reklamimi ne lidhje 

me promovimin e biznesit; Reklamim per te tjerët; Shërbime reklamimi për hotele; 

Shërbime Reklamimi ne lidhje baze te te dhënave; Shërbime Reklamim në lidhje me 

industrinë e udhëtimeve; Promovimi (Reklamim) i udhëtimeve; Shërbime Reklamimi të 
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ofruara përmes internetit; Reklamim per te tjerët ne internet; Promovim i Biznesit; 

Shërbime Reklamimi, marketingu dhe promovimi; Reklamim te biznesit ne ueb faqe; 

Reklamim ne fushën e turizmit dhe udhëtimeve; Promovimi. Reklamimi dhe reklamimi ne 

ueb-faqet online; Ofrimi i informatave per krahasimin e cmimeve te hoteleve; Shërbime 

marketingu ne fushën e udhëtimeve. 

36 Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e 

sigurimeve të lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me 

udhëtimet, shërbime financiare emergjente për udhëtarët. 

38 Shërbimet komunikimeve online (forumeve) të siguruara nga internet; Ofrimi i aksesit 

ne bazën e te dhënave ne rrjete kompjuterike; Ofrimi i aksesit ne te dhënat ne internet; 

Ofrimi i aksesit ne përmbajtje, ueb-faqe dhe portale. 

39 planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e 

udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e u; shërbimet e rezervimit të biletave të 

udhëtimit; informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; 

shërbimet e rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit 

për rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport 

udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per 

udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i 

biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime 

agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i 

udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te 

udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se 

Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin 

e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i 

vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i 

udhëtimeve gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë 

lidhur me udhëtime; rregullimi  i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e 

udhëtimeve dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te 

ekskursioneve; Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave 

mbi udhëtimet përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; 

Planifikimi, Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet 

e Agjencisë se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport; 

Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion; 

Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me 

fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i 

udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e 

qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i 

Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve; 
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Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit 

ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje 

me transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e 

 Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për 

rregullimin e të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me 

transportin e udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore; 

Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve; 

Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per 

transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i 

udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi; 

shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve. 

41 Organizimin e ngjarjeve sportive, Aktivitete sportive, Shërbime sportive, Organizimin e 

ngjarjeve për qëllime zbavitëse dhe sportive, Organizimi i ngjarjeve sportive, Arsimim; 

ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; Sherbime sporti dhe fitnessi; 

Aktivitete kulturore; Shërbime kulturore, Organizimi I shfaqjeve kulturore; Administrimi i 

veprimtarive kulturore; aktivitete argëtuese, sportive dhe kulturore; informacion në lidhje 

me aktivitetet kulturore; Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike. 

42 Projektrni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; projektimi i shërbimeve 

kompjuterike; funksionalizimi i platformave të kërkimit; sigurimi i platformave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave në një rrjet global kompjuterik; ofrimi i shërbimeve te dizajmmit 

te ueb-faqeve ne internet; krijimi i ueb-faqeve ne internet; mirëmbajtja e portaleve në 

internet', shërbime për krijimin e ueb-faqeve në internet; mbajtja e ueb-faqeve në internet; 

mirëmbajtja e përmbajtjes dixhitale në internet; mirëmbajtja e platformave te komunikimit 

ne internet', mirëmbajtja e aplikacioneve telefonike; mirëmbajtja e aplikacioneve 

multimediale; 

43 Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime; rezervimi i akomodimit 

në hotel; rezervime të akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm 

përmes intemetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne hotelieri; 

shërbimet e agjencisë për rezerv11T11n e akomodimit të përkohshëm; rezervime ne 

hotelieri; shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte; vlerësimi i akomodimit në 

hotel; bërjen e rezervimeve në hotel për të tjerët; sigurimi i rezervimit të dhomës dhe 
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shërbimeve të rezervimit të hotelit; Informacion në lidhje me hotelet; shërbimet e 

rezervimit të agjencive për hotelin; rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët; shërbime 

këshillimi në lidhje me objektet hoteliere; sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me 

rezervimet e hotelit; hotelit të ofruara përmes internetit; shërbime të 

agjencisë së udhëtimit për rezervimin e akomodimit në hotel; vlerësim i akomodimit për 

pushime; shërbime të akomodimit në vendpushime; shërbimet e rezervimit të agjencive për 

akomodimin në pushime; agjenci udhëtimi për rezervimin e akomodimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezervimin e vendbanimit 

 
 
 
 

(210) KS/M/ 2021/428 

(220) 16/03/2021 

(731) travelWorld Austria GmbH 

Ramperstorffergasse 47/11 A-1050,  

Wien, Austria, AT 

(740)  Ardian Rexha, Avokat 

Deloitte Kosova SH.P.K. Rr. Lidhja e Pejës 

Nr. 117, 10000, Prishtine, Republika e 

Kosoves  
 

(540)  travelWorld 

 

 
     

 

(511) 35 Reklamime; Reklamime online; Promocione te kompjuterizuara te biznesit; 

Shërbime Reklamuese te ofruara nga një baze e te dhënave; Shërbime Reklamimi ne lidhje 

me promovimin e biznesit; Reklamim per te tjerët; Shërbime reklamimi për hotele; 

Shërbime Reklamimi ne lidhje baze te te dhënave; Shërbime Reklamim në lidhje me 

industrinë e udhëtimeve; Promovimi (Reklamim) i udhëtimeve; Shërbime Reklamimi të 

ofruara përmes internetit; Reklamim per te tjerët ne internet; Promovim i Biznesit; 

Shërbime Reklamimi, marketingu dhe promovimi; Reklamim te biznesit ne ueb faqe; 

Reklamim ne fushën e turizmit dhe udhëtimeve; Promovimi. Reklamimi dhe reklamimi ne 

ueb-faqet online; Ofrimi i informatave per krahasimin e cmimeve te hoteleve; Shërbime 

marketingu ne fushën e udhëtimeve. 

36 Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e 

sigurimeve të lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me 

udhëtimet, shërbime financiare emergjente për udhëtarët. 

38 Shërbimet komunikimeve online (forumeve) të siguruara nga internet; Ofrimi i aksesit 

ne bazën e te dhënave ne rrjete kompjuterike; Ofrimi i aksesit ne te dhënat ne internet; 

Ofrimi i aksesit ne përmbajtje, ueb-faqe dhe portale. 

39 planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e 

udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e u; shërbimet e rezervimit të biletave të 
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udhëtimit; informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; 

shërbimet e rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit 

për rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport 

udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per 

udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i 

biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime 

agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i 

udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te 

udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se 

Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin 

e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i 

vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i 

udhëtimeve gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë 

lidhur me udhëtime; rregullimi  i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e 

udhëtimeve dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te 

ekskursioneve; Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave 

mbi udhëtimet përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; 

Planifikimi, Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet 

e Agjencisë se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport; 

Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion; 

Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me 

fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i 

udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e 

qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i 

Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve; 

Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit 

ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje 

me transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e 

 Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për 

rregullimin e të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me 

transportin e udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes 

aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; 

Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne 

lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore; 

Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me 

transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve; 
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Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per 

transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i 

udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi; 

shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve. 

41 Organizimin e ngjarjeve sportive, Aktivitete sportive, Shërbime sportive, Organizimin e 

ngjarjeve për qëllime zbavitëse dhe sportive, Organizimi i ngjarjeve sportive, Arsimim; 

ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; Sherbime sporti dhe fitnessi; 

Aktivitete kulturore; Shërbime kulturore, Organizimi I shfaqjeve kulturore; Administrimi i 

veprimtarive kulturore; aktivitete argëtuese, sportive dhe kulturore; informacion në lidhje 

me aktivitetet kulturore; Organizimi i ngjarjeve kulturore dhe artistike. 

42 Projektrni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; projektimi i shërbimeve 

kompjuterike; funksionalizimi i platformave të kërkimit; sigurimi i platformave të kërkimit 

për marrjen e të dhënave në një rrjet global kompjuterik; ofrimi i shërbimeve te dizajmmit 

te ueb-faqeve ne internet; krijimi i ueb-faqeve ne internet; mirëmbajtja e portaleve në 

internet', shërbime për krijimin e ueb-faqeve në internet; mbajtja e ueb-faqeve në internet; 

mirëmbajtja e përmbajtjes dixhitale në internet; mirëmbajtja e platformave te komunikimit 

ne internet', mirëmbajtja e aplikacioneve telefonike; mirëmbajtja e aplikacioneve 

multimediale; 

43 Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime; rezervimi i akomodimit 

në hotel; rezervime të akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm 

përmes intemetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne hotelieri; 

shërbimet e agjencisë për rezerv11T11n e akomodimit të përkohshëm; rezervime ne 

hotelieri; shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte; vlerësimi i akomodimit në 

hotel; bërjen e rezervimeve në hotel për të tjerët; sigurimi i rezervimit të dhomës dhe 

shërbimeve të rezervimit të hotelit; Informacion në lidhje me hotelet; shërbimet e 

rezervimit të agjencive për hotelin; rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët; shërbime 

këshillimi në lidhje me objektet hoteliere; sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me 

rezervimet e hotelit; hotelit të ofruara përmes internetit; shërbime të 

agjencisë së udhëtimit për rezervimin e akomodimit në hotel; vlerësim i akomodimit për 

pushime; shërbime të akomodimit në vendpushime; shërbimet e rezervimit të agjencive për 

akomodimin në pushime; agjenci udhëtimi për rezervimin e akomodimit; sigurimi i 

informacionit në lidhje me rezervimin e vendbanimit 
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(210) KS/M/ 2021/430 

(220) 17/03/2021 

(731) Berglandmilch eGen 

Schubertstraße 30, 4600 Wels, Austri, AT 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Formulë për foshnje [babykost]; Fermente qumështi për qëllime farmaceutike; 

Qumësht pluhur për foshnjat; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Miell lakteal për 

bebe [lacteal flour for babies]; Formulë për foshnje.  

29  Gjalpë; Krem gjalpi; Gjizë; Gjalp kikiriku; Qumësht kikiriku; Qumësht kikiriku për 

qëllime kulinarie; Pije me bazë qumësht kikiriku; Pije me bazë qumësht kokosi; Pije me 

bazë qumësht bajamesh; Qumësht tërshëre; Jogurt; Gjalpë kakao për ushqim; Djathë; 

Kephir [pije qumështi]; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Qumesht kokosi; Qumësht kokosi 

për qëllime kulinarie; Vaj kokosi për ushqim; Qumesht i avulluar [evaporated milk]; 

Koumiss [pije qumështi]; Qumësht bajame; Qumësht bajamesh për qëllime kulinarie; 

Margarinë; Qumësht; Zëvendësuesit e qumështit; Qumështi fermentohet për qëllime 

kulinarie; Pije qumështi, ku mbizotëron qumështi; Produktet e qumështit; Qumësht pluhur; 

Koktej qumështit [milk shakes]; Hirrë; Quark; Qumësht orizi; Qumësht orizi për qëllime 

kulinarie; Ryazhenka [qumësht i pjekur i fermentuar]; Krem [produkte qumështi]; Krem 

pana [whipped cream]; Smetana [salcë kosi]; Qumësht soje; Humus [pasta e qiqrave]; 

Sallata frutash; Pastë e frutave të shtypura; Ushqim rostiçeri me bazë frutash.  

30  Krem [custard]; Mousse për deserte [ëmbëlsira]; Karamel i qumështit [dulce de leche]; 

Akullore; Coulis frutash [salca]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira të ngrira]; Aromatizues kafeje; 

Pije me bazë kafeje; Kakao; Pije me bazë kakao; Pije kafeje me qumësht; Pije kakao me 

qumësht; Krem orizi; Pije çokollate me qumësht; Ushqim me bazë tërshëre; Puding; 

Preparate për ngurtësimin e kremit pana [whipped cream]; Pije me bazë çokollatë; Mousse 

me çokollatë; Aromatizues vanilje për qëllime kulinarie; Tërshëra e shtypur; Patate të 

skuqura [produkte drithërash]; Preparate drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë drithërash; 

Drithëra të zhveshura [groats] për ushqim të njerëzve; Thekon tërshëre; Miell tërshëre 

[oatmeal]; Muesli; Copa [bars] drithërash me proteina të larta; Kuinoa, e përpunuar; 

Hikërror, i përpunuar; Pije të bëra nga drithërat, bazuar në tërshërë; Pije të bëra nga 

drithërat, bazuar në lëngjet e drithërave [spelt]; Qumësht nga lëngjet e drithërave [spelt 

milk]; Produkte alternative të jogurtit me bazë të drithërave ose bimëve; Produkte 

alternative të qumështit me bazë të drithërave ose bimëve.  

32  Pije të lehta; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me kafe; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike me bazë 

mjalte; Qumësht bajame (shurup) [orgeat]; Pije hirre; Pije sportive të pasuruara me 

proteina; Smoothies; Lëngu i nxjerrë nga drithërat [malt wort]; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të qumështit; Smoothies; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të 

qumështit.  
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(210) KS/M/ 2021/431 

(220) 17/03/2021 

(731) Berglandmilch eGen Schubertstraße 

30, 4600 Wels, Austri, AT 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  ALPILAND 

 

 
     

 

(511) 5  Formulë për foshnje [babykost]; Fermente qumështi për qëllime farmaceutike; 

Qumësht pluhur për foshnjat; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Miell lakteal për 

bebe [lacteal flour for babies]; Formulë për foshnje  

29  Gjalpë; Krem gjalpi; Gjizë; Gjalp kikiriku; Qumësht kikiriku; Qumësht kikiriku për 

qëllime kulinarie; Pije me bazë qumësht kikiriku; Pije me bazë qumësht kokosi; Pije me 

bazë qumësht bajamesh; Qumësht tërshëre; Jogurt; Gjalpë kakao për ushqim; Djathë; 

Kephir [pije qumështi]; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Qumesht kokosi; Qumësht kokosi 

për qëllime kulinarie; Vaj kokosi për ushqim; Qumesht i avulluar [evaporated milk]; 

Koumiss [pije qumështi]; Qumësht bajame; Qumësht bajamesh për qëllime kulinarie; 

Margarinë; Qumësht; Zëvendësuesit e qumështit; Qumështi fermentohet për qëllime 

kulinarie; Pije qumështi, ku mbizotëron qumështi; Produktet e qumështit; Qumësht pluhur; 

Koktej qumështit [milk shakes]; Hirrë; Quark; Qumësht orizi; Qumësht orizi për qëllime 

kulinarie; Ryazhenka [qumësht i pjekur i fermentuar]; Krem [produkte qumështi]; Krem 

pana [whipped cream]; Smetana [salcë kosi]; Qumësht soje; Humus [pasta e qiqrave]; 

Sallata frutash; Pastë e frutave të shtypura; Ushqim rostiçeri me bazë frutash.  

30  Krem [custard]; Mousse për deserte [ëmbëlsira]; Karamel i qumështit [dulce de leche]; 

Akullore; Coulis frutash [salca]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira të ngrira]; Aromatizues kafeje; 

Pije me bazë kafeje; Kakao; Pije me bazë kakao; Pije kafeje me qumësht; Pije kakao me 

qumësht; Krem orizi; Pije çokollate me qumësht; Ushqim me bazë tërshëre; Puding; 

Preparate për ngurtësimin e kremit pana [whipped cream]; Pije me bazë çokollatë; Mousse 

me çokollatë; Aromatizues vanilje për qëllime kulinarie; Tërshëra e shtypur; Patate të 

skuqura [produkte drithërash]; Preparate drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë drithërash; 

Drithëra të zhveshura [groats] për ushqim të njerëzve; Thekon tërshëre; Miell tërshëre 

[oatmeal]; Muesli; Copa [bars] drithërash me proteina të larta; Kuinoa, e përpunuar; 

Hikërror, i përpunuar; Pije të bëra nga drithërat, bazuar në tërshërë; Pije të bëra nga 

drithërat, bazuar në lëngjet e drithërave [spelt]; Qumësht nga lëngjet e drithërave [spelt 

milk]; Produkte alternative të jogurtit me bazë të drithërave ose bimëve; Produkte 

alternative të qumështit me bazë të drithërave ose bimëve.  

32  Pije të lehta; Pije me lëng frutash jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike; Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me kafe; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike me bazë 

mjalte; Qumësht bajame (shurup) [orgeat]; Pije hirre; Pije sportive të pasuruara me 

proteina; Smoothies; Lëngu i nxjerrë nga drithërat [malt wort]; Pije me bazë orizi, përveç 

zëvendësuesve të qumështit; Smoothies; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të 

qumështit.  
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(210) KS/M/ 2021/432 

(220) 17/03/2021 

(731) DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.  

Via San Martino 12 20122 MILANO MI 

Italy, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CARDIORITMON 

 

 
     

 

(511) 5  Farmaceutikë; Tonikë mjekësorë; Shtesa (suplemente) dietike; Shtesa (suplemente)  

ushqimore; Substancat dietike të adaptuara për përdorim mjekësor 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/433 

(220) 17/03/2021 

(300) 202170056  26/01/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) rozë (vjollcë), e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, ventilim, 

hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve freskuese, duke 

përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije tjera të ngrohta; 

aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; aparate për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e 

pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate elektrike për kafe; 

aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e kafesë, me filter; filtra 

të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; urna elektrike për kafe; 

kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat e lartë përmendura të 

cilat përfshihen në këtë klasë  

21  Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.   

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 
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aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.  

35  Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi i 

drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha ose 

zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 

me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 

këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 

kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.  

43  Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 
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kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/434 

(220) 17/03/2021 

(300) 202071006  20/10/2020  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) rozë (vjollcë), e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, ventilim, 

hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve freskuese, duke 

përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije tjera të ngrohta; 

aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; aparate për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e 

pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate elektrike për kafe; 

aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e kafesë, me filter; filtra 

të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; urna elektrike për kafe; 

kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat e lartë përmendura të 

cilat përfshihen në këtë klasë.  

21  Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.   

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 

aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.  

35  Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi i 

drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 
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marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha ose 

zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 

me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 

këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 

kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.  

43  Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).  



Buletini Zyrtar Nr. 98  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

214 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/435 

(220) 17/03/2021 

(300) 202170055  26/01/2021  SI 

(731) Atlantic Droga Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. Kolinska Ulica 1,  

1000 Ljubljana, Slovenia, SI 

(591) rozë (vjollcë), e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Instalime për ndirçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatimi, ftohje, tharje, ventilim, 

hidraulike dhe sanitare; makina (paisje) elektrike për pregatitjen e pijeve freskuese, duke 

përfshirë pregatitjen e kafesë, kapuçinos, çajit, kakaos, pregatitje dhe pije tjera të ngrohta; 

aparate (automat) të kafesë, aparate për kafe; automat të ekspres kafesë; aparate për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohjen dhe për shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e 

pijeve; ngrohës elektrik uji; ngrohës uji; enë gatimi (tenxhere); aparate elektrike për kafe; 

aparate elektrike për zierjen e kafesë; aparate elektrike për zierjen e kafesë, me filter; filtra 

të kafesë; pjekës elektrik të kafesë; makina për pjekjen e kafesë; urna elektrike për kafe; 

kartrigje, përfshirë kapsulat, aksesorë dhe pjesë rezervë, për mallrat e lartë përmendura të 

cilat përfshihen në këtë klasë.  

21  Aparate për kafe, aparate jo elektrike për kafe, filtra jo elektrik për kafe, servise për 

kafe; filxhana; gota, filxhanë për kafe; gota letre apo plastike; lugë letre ose plastike;  gota 

të mëdha (kriklla) dhe gota letre ose plastike; gota të mëdha (kriklla) prej letre ose plastike 

me kapak për kafe për ta marrë me vete; tabaka shërbyese; kapsulla kafeje që rimbushen.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje; cokollate; oriz, tapioka, sago; miell dhe 

përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira, akullore; sheqer, 

mjaltë, shurup melase; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; kafe për marrje me vete; pije freskuese nga kafeje; pije freskuese nga kafeje me 

qumësht; zëvendësuesit e kafesë me bazë çikoren; pije me bazë zëvendësuese të kafesë; 

kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje të të gjitha llojeve të bazuara 

në kafe; qese kafeje, kapsula kafeje; përzierje te kafesë në një kapsulë; ekstrakte kafeje; 

aromë të kafesë; koncentrat kafeje; kokrra integrale kafeje; kafe e bluar; kafe e shpejt 

(instant); kafe e ftohtë; pije të ftohta me bazë kafeje; pije kafeje të përgatitura; ekstrakte 

çaji, ekstrakte kakao; pije nga kakao, çokollata dhe çaji.  

35  Reklamimi, botimi i teksteve reklamuese; promovimin e shitjes; reklamimi; reklamimi i 

drejtpërdrejtë; hulumtim tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; 

marrja me qira e makinave shitëse; marrja me qira e makinave shitëse për monedha ose 

zhetona; shpërndarja e materialit promovues; reklamimi në radio, reklama televizive, 

reklamat në shtyp, reklamat me postë, reklamat në internet, reklamat me postë elektronike; 

reklamat e posterëve; promovimi i koncerteve; hulumtimi i tregut, hulumtimi dhe analiza e 

tregut; konsulencë për reklamim; prezantime dhe ngjarje reklamuese për informacion lidhur 
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me produktet; reklamimi i ofertave speciale, promovimi në internet i shitjeve të mallrave 

dhe shërbimeve me cmime speciale; reklamat, përfshirë fletushka, ulje çmimesh, kupona; 

publikimi i teksteve reklamuese; informacione dhe këshilla për biznesin për konsumatorët; 

fushata reklamuese; sigurimi i zbritjeve dhe përfitimeve gjatë blerjes së produkteve dhe 

shërbimeve; informimi në lidhje me përfitimet, ngjarjet promovuese, çmimet promovuese, 

çmimet, uljet, promovimet, hapjet promovuese; administrimi i programeve të lojalitetit 

duke përfshirë blerjen e shërbimeve të zbritjes, promovimin e shitjes së mallrave dhe 

shërbimeve në veprim; marketing dhe shitje me shumicë dhe pakicë, përfshirë shitjet 

përmes internetit dhe shitjet përmes një rrjeti kompjuterik (tregtia elektronike) e makinave 

shitëse të këtyre produkteve: makina shitëse monedhash ose shenjash, makina shitëse për 

operim me monedha ose zhetona për kafe, çaj, kakao dhe pije freskuese jo alkoolike, 

shitëse sanduiçësh që operojnë me monedha ose zhetonë, makina elektrike për përgatitjen e 

pijeve, përfshirë kafenë, kapuçino, çajin, kakaon, pregatitjet dhe pijet e tjera të nxehta; 

automat  për kafe, aparate për kafe; aparate elektrike ekspres kafe; makina për pije të 

ngrohta; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; ftohës për pije; bojler elektrik; 

ngrohës uji, sobë për zierje; aparate elektrike për kafe, aparate zierse elektrike për kafe; 

aparate zierse elektrike për kafe, me filtër, filtra kafeje;  pjekës elektrik kafeje, makina për 

pjekjen e kafesë, urna elektrike për kafe; kartrigje duke përfshirë kapsulat; pajisje dhe pjesë 

këmbimi për aparatet për kafe; enë për zierjen e kafesë, pregatitës jo-elektrik kafeje, filtra 

jo elektrik të kafesë; servise me filxhana për  kafe, filxhanë, gota, filxhanë kafeje, gota për 

kafe prej letre ose plastike, lugë letre ose plastike; gota të mëdha / enë letre ose plastike, 

gota të mëdha/ enë prej letre ose plastike me kapakë kafeje për bartje me vete, tabaka 

shërbyese; kapsula kafeje që rimbushen; veshje, mbulesa koke, këpucë, përparëse; kafe, çaj, 

kakao dhe zëvendësues kafeje, cokollate, oriz, tapiokë, sagë, miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithëra, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, shurup melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (erëz), erëza, akull, zëvendësuesit e kafesë; pije 

freskuese kafeje, pije kafeje me qumësht, zëvendësuesit e kafesë me bazë çikore, pije me 

bazë zëvendësues kafeje, kafe pa kafeinë, kapuçino, pije me bazë kafeje dhe përgatitje me 

bazë kafeje të të gjitha llojeve, qese kafeje, kapsula kafeje, përzierje të kafesë në një 

kapsulë, ekstrakte kafeje, aromatizues i kafesë, koncentrat kafeje; kokra integrale të kafesë, 

kafe e bluar, kafe e shpejt, kafe e ftohte, pije të ftohta me bazë kafeje, pije kafeje të 

përgatitura, ekstrakte çaji, ekstrakte kakao, pije bazuar në kafe dhe çokollatë dhe çaj; birrë, 

ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije, esenca për prodhimin e pijeve, pije 

me bazë soje, pije me bazë malti, pije izotonike, pije freskuese me aromë kafeje.  

43  Sherbime sigurimi të ushqimit dhe pijeve; sigurimi i akomodimit të përkohshëm; 

kantina, kafene, kafane tip bufeje, kafeteri, snack bare, sendviç bare, restorante 

vetësherbyese dhe lokale; sigurimi i ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë kafe, pije kafeje, 

pije kakao dhe çokollatë; sigurimi i ushqimit dhe pijeve që klienti mund të marrë me vete; 

përgatitja dhe shërbimi i pijeve të përziera; shërbime kafeneje; marrja me qira e makinave 

shpërndarëse të pijeve; shërbime të ofrimit të kafesë për zyra (blerja e pijeve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/436 

(220) 17/03/2021 

(731) “MONUNI” SH.P.K 

(540)  ” MONUNI” 
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Rr. Washingtonit nr.65 , Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike veterinare, ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për 

përdorim veterinar, shtesa dietike për kafshët, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.  

7  Mjete bujqësore, inkubatorë për vezë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.  

8  Vegla dhe mjete dore, të operuara me dorë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave, 

të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhesh të operuara me dorë; 

-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat; 

-pompa të operuara me dorë;  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale veterinare. 

Shënim shpjegues 

Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose 

përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.  

31  Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore, kokrra 

dhe fara të papërpunuara, bimë dhe lule natyrore, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të 

gjalla, ushqime dhe pije për kafshët. 

Shënim shpjegues 

Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për 

kafshët.  

44  Shërbime veterinare, kujdes higjienik dhe i bukurisë për kafshët, shërbimet e bujqësisë, 

akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative, 

kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet 

njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/437 

(220) 17/03/2021 

(731) “MONUNI” SH.P.K 

Rr. Washingtonit nr.65 , Gjilan, Republika e 

(540)   
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Kosovës, KS 

(591) Gill Sans Bold 

 
 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike veterinare, ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për 

përdorim veterinar, shtesa dietike për kafshët, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide. 

Shënim shpjegues 

Klasa 5 përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare  

7  Mjete bujqësore, inkubatorë për vezë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.  

8  Vegla dhe mjete dore, të operuara me dorë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave, 

të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime. 

Kjo Klasë përfshin, në veçanti: 

- mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhesh të operuara me dorë; 

-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat; 

-pompa të operuara me dorë;  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale veterinare. 

Shënim shpjegues 

Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose 

përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.  

31  Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore, kokrra 

dhe fara të papërpunuara, bimë dhe lule natyrore, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të 

gjalla, ushqime dhe pije për kafshët. 

Shënim shpjegues 

Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme 

përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për 

kafshët.  

44  Shërbime veterinare, kujdes higjienik dhe i bukurisë për kafshët, shërbimet e bujqësisë, 

akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. 

Shënim shpjegues 

Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative, 

kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet 

njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/438 

(220) 17/03/2021 

(731) EUROLAB sh.p.k. 

(540)  EUROLAB 
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Miradi e Epërme p.n. 12000 Fushë Kosovë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore; aparate laboratorike dhe instrumente për 

përdorim në hulumtim, shkencë dhe industri përfshirë pjesët ndihmëse të tyre; instrumente 

laboratorike për qëllime të përdorimit të diagnostikimit; bombola për pajisje laboratorike; 

softver kompjuterik dhe hardver kompjuterik për qëllime diagnostike dhe hulumtuese.  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

42  Shërbime të testimit, kontrollit teknik dhe të cilësisë së automjeteve, dhe mjeteve të 

tjera për lëvizje; shërbimet shkencore dhe teknologjike, shërbimet laboratorike kryesisht 

mjekësore dhe ushqimore; hulumtimet shkencore, studimet dhe zhvillimet për të tjerët.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2021/439 

(220) 17/03/2021 

(731) LACTALIS SH.P.K. 

Sheshi Nëna Terezë 28/1, 10000 Prishtinë, 

RKS, KS 

(740)  Dimal Hoxha Sheshi Nëna Terezë 

28/1, 10000 Prishtinë, RKS 
 

(540)  Mezze 

 

 
     

 

(511) 29  Mishë, peshkë, shpezë dhe kafshë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; qumësht dhe produktet e qumështit; mazë, gjalpë, 

kos, salcë kosi, kos i kulluar, kos i trashë, jogurt; pije jogurti dhe pije kosi; pije dhe lëngje 

me bazë kosi; ëmbëlsirë kosi; kos me aromatizues; gjizë qumështi; djathë; djathë i fortë, 

djathë i butë, djathë i freskët, djathë me perime, djathë me fruta; kaçkavall; kaçkavall me 

erëza; djathë krem dhe krem për lyerje me bazë bimore; produktet e qumështit dhe 

zëvendësuesit e qumështit; krem për lyerje me bazë qumështi; gjalpë; margarinë; 

zëvendësuesit e margarinës; qumësht me aromatizues; qumësht pluhur; qumësht soje; pije 

dhe lëngje me bazë qumështi; pije dhe lëngje qumështi me aromë; qumësht delesh; qumësht 

dhie; qumështi i lopëve; qumësht i fermentuar; qumësht me albumina; pije me bazë 

qumështi të aromatizuara me çokollatë; vajra dhe yndyra për ushqim  

35  Reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyrës;  

shërbimet për eksport-import dhe shërbimet e  shitjes me shumicë dhe pakicë ne fushën e 

produkteve të qumështit dhe zëvendësuesve të qumështit, mazës, gjalpit, kosit, salcës së 

kosit, jogurtit; pijeve prej jogurti dhe pijeve prej kosi; pijeve dhe lëngjeve me bazë kosi, 

ëmbëlsira kosi, kos me aromatizues, gjizë qumështi, djathërave, djathërave me perime, 

djathërave me fruta, kaçkavallit, kaçkavallit me erëza, djathërave krem për lyerje me bazë 

bimore, produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit, gjalpë, margarinë, 

zëvendësuesit e margarinës, qumësht me aromatizues, qumësht pluhur, qumësht soje, pijeve 

dhe lëngje me bazë qumështi, pijeve dhe lëngje qumështi me aromë, qumështit të deleve, 

qumështit  dhive, qumështit të lopëve, qumështit të fermentuar, qumështit me albumina, 

pijeve me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë, vajrave dhe yndyra për ushqim.  
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39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave 

  
 
 

(210) KS/M/ 2021/440 

(220) 18/03/2021 

(731) Montblanc-Simplo GmbH, 

Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi Boga & Associates 

Sylejman Vokshi 50/3, 10000 Prishtinë, 

Kosovë 
 

(540)  MONTBLANC 

 

 
     

 

(511) 7  Ashensorë; ashensor platformash; Platforma për ngritjen e personave; Motorë 

elektrikë për dyert e ashensorit; Hapëse elektrike të dyerve për dyer automatike të 

ashensorëve; ashensor shkallësh; ashensor shtëpije; Shkallë lëvizëse mekanike; Vendkalime 

lëvizëse mekanike; Ura për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Pjesët strukturore të 

ashensorëve, ashensorë platformash, ashensorë platformash për persona, ashensor 

shkallësh, ashensorë shtëpie, shkallë lëvizëse mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, ura 

për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve  

9  Aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazheve; 

Kompjutera; Aparate dhe instalime elektrike dhe elektronike për automatizimin e 

teknologjisë; Kontrolle ndërvepruese (interaktive) dhe telekomandë për kontrollin, 

shpërndarjen e sinjalit, monitorimin dhe vizualizimin e infrastrukturës teknologjike; 

Instalime elektrike dhe elektronike të kontrolluara nga aplikacionet mobile; Pajisjet 

elektrike dhe elektronike për regjistrimin dhe kontrollimin e rrjedhave të vizitorëve; 

Sisteme elektronike të kontrollit për autorizimin e hyrjes; Sensorë elektrikë, elektronikë dhe 

elektro-optikë; Sensorë për kontrollimin e motorëve; Sensorë për kontrollin e sistemit; 

Detektorë lëvizjesh; Lexues kartelash; Sisteme të menaxhimit të kartelave chip me kartela 

identifikimi (magnetike) dhe lexuesit (përpunimi i të dhënave); Syze të realitetit virtual; 

Syze të realitetit të shtuar;  Të gjitha mallrat e lartpërmendura në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpisë, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike lëvizëse, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve, sistemet udhëzuese të ankorimit vizual për aeroportet dhe pajisjet e 

mbështetjes tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për kontrollimin, mirëmbajtjen, 

monitorimin dhe optimizimin e ngarkesës së punës, monitorimin e funksioneve të sigurisë 

dhe zbulimin dhe raportimin e situatave të rrezikshme në lidhje me ashensorët, ashensorët e 

platformave, platformat për ngritjen e njerzve, ashensorë shkallësh, ashensorët e shtëpiese, 

shkallëve lëvizëse mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, urat për vendosjen (hipjen) e 

udhëtarëve; Softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për përpunimin dhe vlerësimin e 

mesazheve në fushën e regjistrimit të kohës, identifikimin e personave, automatizimin e 

ndërtesës, kontrollimin e ndriçimit, kontrollimin e klimës në lidhje me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e platformave për persona, shkallët lëvizëse 

mekanike, vendkalimet lëvizëse mekanike, për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve; Softueri 

kompjuterik dhe aplikacione mobile për shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht 

transmetimin e zërit, të dhënave, grafikëve, zërit dhe videos përmes rrjeteve me brez të 
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gjerë dhe pa tel për monitorimin dhe kontrollin e ashensorit, për sigurimin e informacionit 

dhe argëtimit në kabinat e ashensorit dhe për mundësimin e thirrjeve emergjente nga kabina 

e ashensori; Softueri kompjuterik dhe aplikacionet mobile që kanë të bëjnë me ashensorët, 

ashensorët e platformave, ashensorët e pasagjerëve, ashensorë shkallësh, ashensorët e 

shtëpive, shkallët lëvizëse mekanike, vendkalimet mekanike të lëvizjes, urat për vendosjen 

(hipjen) e pasagjerëve dhe pajisjet mbështetëse në tokë të avionëve të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen)  e pasagjerëve për syzet e realitetit  virtual dhe syzet e realitetit të shtuar; 

sisteme vizuale udhëzuese për aeroportet; softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për 

të kontrolluar dhe mirëmbajtur sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve; 

softuer kompjuterik dhe aplikacione mobile për të kontrolluar dhe mirëmbajtur pajisjet 

mbështetëse tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve;  

11  Pajisje për gjenerim të ajrit; Pajisje dhe sisteme për ventilim dhe kondicionim të ajrit, 

sisteme për furnizim me ujë; të gjitha mallrat e lartpërmendura të lidhura me urat për 

vendosjen (hipjen) e pasagjerëve dhe për mbështetjen e aeroplanëve në tokë  

35  Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të ashensorëve, ashensorëve  për platforma, 

ashensorëve për pasagjerë, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjen) e udhëtarëve dhe 

softuerëve për ashensorët, ashensorë shkallësh, ashensorë shtëpish, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike dhe urave  për vendosjen (hipjen) e 

pasagjerëve.   

37  Ndërtim i ashensorëve, ashenasorëve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve 

automatike të ashensorëve, ashensorë shkallësh, ashensorë të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime lëvizëse mekanike, urave për vendosjen (hipjeje) e pasagjerëve; 

sisteme vizuale udhëzuese për sistemet e aeroporteve,         sistemeve të mbështejes 

tokësore të aeroplanëve të lidhura me urat për vendosjen (hipjen) e pasagjeëve. Instalim i 

ashensorëve, ashensorëve të platformave, ashensorëve të pasagjerëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalime mekanike lëvizëse, ura hipje (vendosjen) e pasagjerëve në bord, 

sisteme udhëzuese vizuale për aeroporte, sisteme të mbështetjes tokësore të avionëve të 

lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve; Riparim, mirëmbajtje dhe modernizim i 

ashensorëve, ngritësve të platformave, ashensorëve të udhëtarëve, dyerve automatike të 

ashensorëve, ashensorëve të shkallëve, ashensorëve të shtëpive, shkallëve lëvizëse 

mekanike, vendkalimeve lëvizëse mekanike, ura e hipjes (vendosjen) e pasagjerëve në 

bord, sistemeve udhëzuese vizuale për aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të 

avionëve të lidhura me urat e hipjes (vendosjes) së pasagjerëve.   

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe shërbime lidhur me dizajnit; 

analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnerëve industrial; Shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autenticitetit; Këshillime inxhinierike; Shërbime këshilluese 

teknologjike; Shërbime këshillimi në lidhje me planifikimin e kosntruksionit; Dizajnim dhe 

këshilla inxhinierike; Dizajnim dhe zhvillim i softverit kompjuterik; zhvillim dhe dizajnim i 

aplikacioneve mobile; Shërbime këshilluese lidhur me sistemet kompjuterike; Shërbime 

këshilluese të programeve kompjuterikë; Shërbime këshilluese për aplikacione mobile; 

Instalimi i softuerit për kontrollin e qasjes si shërbim [AcaaS]; Platforma të inteligjencës 

artificiale si softuer si shërbim [SaaS]; hosting i serverave dhe softverit për kontroll të 

qasjes si shërbim [AcaaS]; Softueri si shërbim [SaaS]; Të gjitha shërbimet e mësipërme në 



Buletini Zyrtar Nr. 98 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

221 

 

 

lidhje me ashensorët, shkallët lëvizëse, vendkalimet lëvizëse, ashensorë shkallësh, 

ashensorë shtëpie, urat për vendosjen (hipjen) e pasagjereve, sistemetve të drejtimit vizual 

per aeroporte, pajisjet e mbështetjes tokësore të avionëve të lidhura me urat e vendosjes 

(hipjes) së pasagjerëve.  
 


