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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

8 

 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2008/919 

(220) 01/03/2012 

(731) VOYAGEURS FRANCE EUROPE 

PARTENAIRES SA Toure Traversiere, 2 

rue Traversiere F-75571 PARIS CEDEX 12, 

FR 

(591) E kuqe, e bardhë dhe rozë 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  RAILEUROPE 

 

 
     

 

(511)  39 Shërbime të aranzhimeve të udhëtimeve, më saktësisht, rezervime të biletave për 

transportin hekurudhor në Evropë\ 

43 Shërbime agjencie të udhëtimeve, më saktësisht, rezervime për strehim të përkohshëm 

në Evropë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/1144 

(220) 15/10/2008 

(731) Reckitt & Colman  (Overseas) LTD 

Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, 

UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  
 

(540)     

 

 

     

 

(511) 3  Preparate jo medicinale toaleti;preparate kozmetike dhe preparate per zbukurim, 

krema kozmetike dhe losion;krema hidrante, losion dhe gjele;preparate per menjanimin e 

shtreses se lekures se vdekur;sapun, detergjent;preparate te cilat permbajne sapune dhe 

detergjente;preparate per zbardhim per perdorim personal;preparate per rroje;preparate per 

deilim;dyll per depilim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/1901 

(220) 02/09/2008 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(591) E kaltër e hapur dhe e kaltër e mbyllur 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Preparate farmaceutike  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhembë, artikuj ortopedik, materiale per qepje.  

42  Dhenja e ndihmës hulumtuese në lidhje me hulumtimet mjeksore, biologjike dhe 

farmaceutike; dizajnimin dhe zhvillimi i programeve kompjuterike dhe databazave.  

44  Shërbimet mjeksore; konsulencë në fushën e farmacisë dhe shëndetit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/1904 

(220) 02/09/2008 

(731) Syntex Pharm AG  c/o Roche 

Diagnostics International AG 

Forrenstrasse 2 6343 Rotkreuz, CH 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  CELLCEPT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substancat dietike për përdorim në 

mjeksi, ushim për foshnjet; leokoplastet; materialet per lidhje; materiale për dhëmbë dhe 

dylle dentare; dezinfektues, produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/1933 

(220) 03/09/2008 

(731) GE Healthcare Bioprocess R&D AB 

30 Bjorkgatan Uppsala SE-75184, SE 

(740)  Xhevdet Rama Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 
 

(540)  SEPHACEL 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike per qellime industriale dhe shkencore, që nënkupton substanca të 

peshës molekulare të lartë për përdorim si tamis (sit) molekulare dhe si ndërrues jonesh.  
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(210) KS/M/ 2008/2868 

(220) 27/07/2012 

(731) SANOFI 

54 rue La Boétie, 75008 Paris, FI 

(591) E kaltër e hapur dhe e bardhë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, vetirinare dhe higjienike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/2869 

(220) 27/07/2012 

(731) SANOFI 

54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

(591) E gjelbër dhe e bardhë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, vetirinare dhe higjienike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/2985 

(220) 12/01/2016 

(731) Wm. Wrigley Jr. Company 

410 North Michigan Avenue Chicago, IL 

60611 USA, US 

(591) Blu e errët, blu e hapur dhe e bardhë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)   
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(511) 30  Ҫamçakeza jo-medicinal për qëllime jo-medicinale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3032 

(220) 27/07/2012 

(731) AVENTIS PHARMA S.A. 

20, avenue Raymond Aron - 92160 

ANTONY France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ESTALIS 

 

 
     

 

(511) 5 Terapi për zëvendësim hormonal. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3423 

(220) 16/12/2014 

(731) Microlife Intellectual Property GmbH 

Espenstrasse 139 CH-9443 Widnau, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MICROLIFE 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate për analiza e ajrit; dozimetri; programet kompjuterike të regjistruara; 

aparat për analizat e ushqimit, vecanërisht salinometers; instrumente matëse; treguesit 

sasior; rregullatorët metër; odometer; instrumente matëse të precizitetit të lartë; aparate për 

matjen e shtypjes; termometra; instrumente dhe aparate hulumtuese; metër për përqendrimi 

të oksigjenit; instrumente matëse të vlerës së pH; instrumente per përcaktimin e vlerës së 

pH; instrumenteve matëse që përdoren për matjen e të dy vlerave të pH dhe temperaturës; 

perspectograf për testet fizike.  

10  Aparate për analiza për qëllime mjekësore;kontejnerët të përashtatshëm për aparatet 

mjekësore dhe instrumentet;elektrokardiografët;aparate mjekësore dhe 

instrumentet;instrumentet e testimit për qëllime mjekësore;aparate dhe instrumente 

urologjikale;elektrokardiograpfët për qëllime mjekësore;kromatografet për qëllime 

mjekësore;instrumente automatike për analiza biokimike;tomograpfë të kompjuterizuar për 

testet e tërë trupit;skanera supersonik për diagnozën mjekësore;skener i kompjeturizuar i 

rezonances magnetike nukleare për diagnostikimin e trupit njerëzor skanime tomo-
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sëmundje, instrumentet regjistruese dhe të analizës për qëllime mjekësore dhe 

kirurgjike;treguesit automatik të përdorur për ciklin fiziologjik të grave;monitoruesit për 

fiziologji të zemrës;aparat për ekzaminimin fizik;sfygmomanometers;termometra për 

qëllime mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3449 

(220) 03/08/2012 

(731) In 2 Food B.V. Graafsingel 22 6921 

RT Duiven , NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PLASTICOAT 

 

 
     

 

(511) 1  Lëndë e parë për materiale të paketimit, të përbëra nga plastika ose plastike dhe 

dylli.  

4  Lëndë e parë për materiale të paketimit, të përbëra nga dylli apo nga dylli dhe plastika.   

16  Lëndë e parë ndihmëse për materiale të paketimit, të përbëra nga plastika apo nga 

plastika dhe dylli.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3455 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

5  Produkte sanitare.  

21  Enë për shtëpi, kuzhinë dhe instrumente toaleti dhe konteiner (asnjëra nga metalet e 

cmuara apo të flakura në to); krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); 

materiale për bërjen e brushave; pajisje pastrimi, lesh xhami; mbajtës për lule, pipërz 

parfumi, mbajtës sapuni; kuti toaleti.   
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(210) KS/M/ 2008/3457 

(220) 21/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDETEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación - Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A CORUNA), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GRUPO INDITEX 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve 

ortopedike) dhe mbulesa për kokë.  

35  Shërbime të shitjes; shërbime të ndihmesës tregtare të ofruara përmes shpërndarjes dhe 

administrim i kartelave të blerjes; shërbime të menaxhimit tregtar; shërbime të 

administrimit të bizneseve; shërbime të reklamimit, duke përfshirë shërbime të reklamimit 

për shpërndarje të fletëpalosjeve dhe broshurave të reklamimit dhe atyre tregtare, 

drejtpërdrejt ose përmes postës, si dhe shpërndarjen e mostrave të produkteve.   

42  Ofrim të ushqimit dhe pijeve në restorane, strehim i përkohshëm; kujdes mjekësor, 

sanitar dhe i bukurisë; shërbime veterinare dhe agrikulturore; shërbime ligjore; hulumtime 

shkencore dhe industriale; programim kompjuterik; dhënie me qira e kostumeve, 

uniformave dhe veshjeve; shërbime të dizajnit industrial, dizajnimit të modës; shërbime të 

dizajnit të dekorimit të brendshëm; dhënie me qira të makinave për thurje, informata të 

modës, hulumtime teknike dhe kimike, testime të tekstilit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3458 

(220) 21/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDETEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO, A CORUNA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TEXTURES ZARA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për 

pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh qeliku; xham i 

papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj 

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.    

25  Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë  
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(210) KS/M/ 2008/3459 

(220) 21/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDETEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, ''Edificio Inditex'' E-15142 

Arteixo (A CORUNA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; syza të bëra posaçërisht për punë me 

kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; syza dielli.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në të, të cilat janë të përfshira në këtë klasë; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3461 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) E argjendtë dhe e kaltër 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  
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21  Pajisje dhe konteiner për përdorim toaleti (asnjëra nga metalet e cmuara apo të flakura 

në to); krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale për bërjen e 

brushave; lesh xhami, mbajtës për lule dhe bimë, pipëz parfumi, mbajtës sapuni; kuti 

toaleti; pajisje jo-elektrike dhe bombola për përdorim shtëpiak, kuzhine (jo nga metalet e 

cmuara apo e flakur në to); artikuj që operohen me dorë për qëllime pastrimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3462 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) E hirtë dhe e zezë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, llosion për flokë; pasta dhëmbësh, 

depilatorë, produkte për heqjen e makiazhit, buzëkuq, maska bukurie, produkte për rruarje, 

mbrojtës lëkure, krem për lëkurë.  

21  Pajisje shtëpiake jo-elektrike apo kuzhine dhe bombola (asnjëra nga metalet e cmuara 

apo të flakura në to); krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale 

për bërjen e brushave; instrumente pastrimi që operohen me dorë, lesh xhami, xham I 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përpos xhamit që përdoret në ndërtimtari), porcelan, 

argjilë; shishe, punë arti nga porcelain, terrakotë apo xhamë, statuja të figurave (statuja) të 

bëra nga porcelain, terrakota apo xhami, pajisje toaleti apo kuti, shporta, xham (konteiner), 

takëm jo nga metalet e cmuara; pipëz parfumi, mbajtës sapuni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3465 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL société anonyme 28/32, 

avenue Victor Hugo 75116 Paris, FR 

(591) E argjendtë, ngjyrë bakri dhe rozë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; byzhyteri, gurë të çmuar, simbole nga guri i 

çmuar.  

21  Pajisje dhe konteiner përdorim shtëpiak apo kuzhinë (jo nga metalet e cmuara apo të 

flakura në to); krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale për 

bërjen e brushave; pajisje pastrimi, lesh xhami; mbajtës për lule, pipërz parfumi, mbajtës 

sapuni; takëm.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3469 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) E hirtë dhe e zezë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, llosion për flokë; pasta dhëmbësh, 

depilatorë, produkte për heqjen e makiazhit, buzëkuq, maska bukurie, produkte për rruarje, 

mbrojtës lëkure, krem për lëkurë.  

21  Pajisje shtëpiake jo-elektrike apo kuzhine dhe bombola (asnjëra nga metalet e cmuara 

apo të flakura në to); krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale 

për bërjen e brushave; instrumente pastrimi që operohen me dorë, lesh xhami, xham I 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përpos xhamit që përdoret në ndërtimtari), porcelan, 

argjilë; shishe, punë arti nga porcelain, terrakotë apo xhamë, statuja të figurave (statuja) të 
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bëra nga porcelain, terrakota apo xhami, pajisje toaleti apo kuti, shporta, xham (konteiner), 

takëm jo nga metalet e cmuara; pipëz parfumi, mbajtës sapuni.  

33  Pije alkoolike (përpos birrave); sider (vere molle); tretës (likerët dhe pije alkoolie); 

venë; pije alkoolike; ekstrakte alkooli apo aroma.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3470 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS , FR 

(591) E portokalltë e hapur, e portokalltë e 

mbyllur, e hirtë dhe e bardhë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; byzhyteri, mallëra byzhyterie dhe gurë të çmuar; 

ora dhe instrumente kronometrike.  

33  Pije alkoolike (përpos birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3471 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) Hiri e shkelqyeshme 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

21  Vegla dhe kontejnerë për përdorim shtëpiak apo kuzhinë (jo të bëra nga metalet e 
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çmuara, as kromuar); krehër dhe sfungjer, furçat (përjashtuar brushat për pikturim); pajisjet 

furçë, pajisjet, pastrimi, qelq i papërpunuar apo gjysëm-i punuar (me përjashtim të xhamit 

që përdoret në ndërtimtari), qelq, artikuj porcelani dhe enë prej argjile, ndezës temjani; 

pajisje të përdorura për të aplikuar kozmetikë, puff pluhur, komplet mbulesash për tryezë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3474 

(220) 21/08/2012 

(731) TIMEX GROUP USA Siège social: 

306, South State Street, DOVER , Delaware, 

United States of America, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TIMEX 

 

 
     

 

(511) 14  Ora dhe pjesët për to.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3476 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

21  Vegla dhe kontejnerë për përdorim shtëpiak apo kuzhinë (jo të bëra nga metalet e 

çmuara, as të mveshura në to); pajisje toaleti (jo të bëra nga metalet e çmuara, as të 

mveshura në to);  krehër dhe sfungjer, furçat (përjashtuar brushat për pikturim); pajisjet 

furçë, pajisjet, pastrimi, lesh xhami, mbajtës për lule, pipëz parfumi, sapun, vetëm për 

toalet.  

33  Pije alkoolike (përpos birrave).  
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(210) KS/M/ 2008/3477 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh  

21  Vegla dhe kontejnerë për përdorim shtëpiak apo kuzhinë (jo të bëra nga metalet e 

çmuara, as të mveshura në to); pajisje toaleti (jo të bëra nga metalet e çmuara, as të 

mveshura në to);  krehër dhe sfungjer, furçat (përjashtuar brushat për pikturim); pajisjet 

furçë, pajisjet, pastrimi, lesh xhami, mbajtës për lule, pipëz parfumi, sapun, vetëm për 

toalet.  

33  Pije alkoolike (përpos birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3480 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) E kaltër dhe ngjyrë metali 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhejn dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj  esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  
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18  Lëkurë dhe imitim lëkure, dhe mallërat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera;lëkurë kafshe, bagazh dhe valixhe; ombrellë për shi, ombrellë për 

mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje, kamzhikë dhe sarac.  

25  Rroba (veshje), veshmbathje (përpos mbathjeve ortopedike), mbulesë për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3481 

(220) 21/08/2012 

(731) BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 28-32, avenue Victor 

Hugo 75116 PARIS FRANCE, FR 

(591) E portokalltë në të kuqe 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhejn dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj  esencial, 

kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre jo për përdorim dental; byzhyteri, gurë të çmuar; 

ora; instrumente kronometrike.  

33  Pije alkoolike (me përjashtim të birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3490 

(220) 21/08/2012 

(731) TIMEX CORPORATION 

Middlebury, Connecticut (US), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MARATHON 

 

 
     

 

(511) 14  Instrumente matëse dhe kronometrike të të gjitha  llojeve si dhe pjesët për to. 
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(210) KS/M/ 2008/3505 

(220) 12/01/2016 

(731) Sika AG Zugerstrasse 50 CH-6341 

Baar (CH), CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikale për përdorim në industri; përzierje kimike për beton dhe llac, posaqërsiht 

aditivë që përdoret për prodhimin dhe ngarkimin e poreve të mbushura me ajër, përzierje 

për vonimin dhe shtyerjen e vendosjes, lidhësit mbrojtës dhe agjentë, agjentë hollues, 

agjent plastikifikues, agjent mbyllës dhe stabilizues, agjentë për rritjen e 

padepërtueshmërisë, rezistencën e kompresimit dhe qëndrueshmërisë, mediat e forcimit, 

agjentët e forcuar për beton, gurë artificial dhe mbështjellës, shpërdnarje e mesme për 

lëngjet që rrjedhin, media për mbrojtjen e sipërfaqes rrugore; rëshqirë artificiale dhe 

rëshqirë sintetike sie dhe plastikë e paprocesuar (në pluhur, granula apo formë të lëngët), 

agjentë për gurë apo veshje me gurë; agjentë për mbushjen anti-lagështi dhe për ruajtjen e 

betonit, cimentos apo murit, agjentë për zvogëlimin e ujit; antifriz; ngjitës të përdorur në 

industri.   

2  Ngjyrues, bojëra, llaqe, preparate kundër ndryshkut, kryesisht ngjyra, agjentë mbrojtës 

kundër korrozionit të metalit, ngjyra mbrojtëse për beton ose mure, agjentë mbrojtës për 

pjesët e poshtme të kornizave të makinave, mbushës, mbulesë mbështjellës 

(ngjyrat);mbushës mbëshjtellësi (ngjyrat).  

17  Materiale mbyllëse dhe izoluese, kryesisht material për mbylljen e zgjerimeve të 

bashkuara, mbylljet në masë, agjentë mbyllës, media për izolimin kundër-lagështisë për 

industrinë ndërtimore, komponimet ngjitëse për bashkime, vendosës, fleta nga plastika, 

komponimet për mbylljen e rrjedhave, komponime rrjedhëse për bashkim, dhe komponime 

për përhapje, substance shkume për mbushjen dhe qëllime montimi, agjentë të shkumëzuar 

për izolim, tabela plastike, rrëshqirë e rrjedhshme, mveshje izoluese nga plastika, breza 

mbushës, komponime për mbrojtjen e cative, fleta nga materiale të lehta.  

19  Materiale ndërtimi, kryesisht mveshje për industrinë ndërtimore, beton, elemente nga 

betoni për qëllime ndërtimore, bitumen, mallëra nga bitumeni për industrinë ndërtimore, 

shtresa të forta, gëlqere, gëlqere plastikë-të zgjeruar, shkop nga bitumen-mveshur me fije 

qelqi, elumzione të gomave-bitumen, lidhës për ndërtimin e rrugëve, material për ndërtimin 

e rrugëve, material për sipërfaqe të rrugës, mallëra për mveshje, çimento;mbështjellës për 

mbulimin e dyshemeve;komponime të lëngshme për bërjen e mbulesave të dyshemesë dhe 

komponimet e përhershme elastike për mbulesat e dyshemesë (material ndërtimore jo-

metalike).  
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27  Mbështjellës dyshemeje të bëra nga polimeret ose monomeret reaktive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3561 

(220) 21/08/2012 

(731) TMS Trademark-

Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH 

Oberhausener Strasse 6, 40472 Düsseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje për femra, meshkuj dhe fëmijë; veshje të endura dhe të thurura, rripa, 

mbathje; mbuloja për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3562 

(220) 21/08/2012 

(731) TMS Trademark- 

Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH 

Oberhausener Strasse 6, 40472 Düsseldorf, 

Germany, DE 

(591) E kuqe e mbylltë, e argjendtë dhe e 

hirtë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, llosion për flokë.  

9  Aparate dhe instrumente për drejtimin, ndalimin, transformimin, akumulimin, rregullinin 

apo kontrollinin e elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim apo reprodukimin e zërit 

apo imazhit; makina kalkuluese, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë; syza 

dhe syza dielli, kuti për syze.  

14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallërat e bëra nga këto materiale apo të 

mveshura me to, jo të përfshira në klasët e tjera; byzhyteri; gurë të cmuar; instrumente 

matëse dhe kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, prodhime të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë 

të përfshira në klasët e tjera; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për 

mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; çantë plazhi.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; mallëra (që nuk përfshihen në klasat e tjera) nga 

druri, tapa, kallami, thupra, thurjet, brinjët, kockat, fildishi, lapat e balenave, guacat, 

qelibari, margaritari, argjila e bardhë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo nga 

plastika.  

21  Enë për shtëpi apo kuzhinë dhe konteiner (jo nga metalet e cmuara apo të flakura në to); 

krehër dhe shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); xham I papërpunuar apo gjysëm 

I përpunuar (përpos xhamit që përdoret në ndërtimtari); xhama, porcelan dhe arxhilë që nuk 
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përfshihen në klasat e tjera.  

24  Tekstil dhe mallëra nga tekstili, që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.  

25  Veshje për femra, meshkuj dhe fëmijë; veshje të endura dhe të thurura, rripa, mbathje; 

mbuloja për kokë.  

26  Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalece; pulla, grepa dhe xhilpëra, pincetë dhe 

gjilpëra, lule artificiale, stolitë për flokëve.  

28  Lojra dhe lodra; artikuj gjimnastike dhe sporti që nuk përfshihen në klasate e tjera; 

dekorime për pemën e Krishtlindjeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3563 

(220) 21/08/2012 

(731) INUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex", E- 15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime reklamimi, menaxhim të biznesit tregtar, administrim tregtar, punë të 

zyrës, shërbime të importit dhe eksportit dhe në veçanti shërbime të shitjes me pakicë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3565 

(220) 21/08/2012 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ORINUZA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve të sistemit 

nervor qëndror.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3567 

(220) 21/08/2012 

(731) PIRELLI TYRE SPA 

Viale Sarca, 222 I- 20126 MILANO (MI), 

IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SOTTOZERO 

 

 
     

 

(511) 12  Goma; goma të ngurta, pneumatike dhe gjysme-pneumatike për rrota të 
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automjeteve të të gjitha llojeve; rrota të automjeteve të të gjitha llojeve, tuba ajri, rrethore, 

pjesë, aksesore dhe pjesë rezervë për rrota automjetesh të të gjitha llojeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3568 

(220) 21/08/2012 

(731) PIRELLI TYRE SPA 

Viale Sarca, 222 I- 20126 MILANO (MI), 

IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Goma; goma për motocikleta; goma pneumatike dhe të ngurta, veqanërisht për 

rrota të automjeteve; rrota për autmjete; tuba të brendshëm; rrethore, valvul, shirta rrethues, 

sfungjer gome në formë të unazës (të përfshirë në këtë klasë); pjesë për motocikletë (të 

përfshira në këtë klasë).   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për shalëbërës 

dhe sarac.  

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3570 

(220) 21/08/2012 

(731) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  KINLIFRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2008/3571 

(220) 21/08/2012 

(731) CA`DA MOSTO SPA 

Via Venezia 146, 30037 SCORZE' (VE), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga metalet e 

çmuara ose të flakura në, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, 

gurë të çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3572 

(220) 21/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL- 6411 TE HEERLEN, 

NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve, pajisje  për mbrojtjen kundër 

fatkeqësive; rrjeta dhe pëlhura për mbrojtjen kundër aksidenteve.  

10  Aparate mjekësore-kirurgjikale, instrumente dentare dhe veterinare, gjymtyrë artificiale 

për sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë, qepje, fibra, fije dhe thema për aplikime 

biomjekësore dhe mjekësore, produkte të prodhuara nga fibra, fije ose thema për aplikim 

biomjekësor dhe mjekësor që nuk përfshihen në klasat e tjera.  

17  Fibra sintetike, fije dhe thema që nuk  gjejnë përdorim në tekstili, fletë dhe panele te 

bëra nga fibra sintetike, që nuk përfshihen në klasa të tjera.  

22  Fibra për përdorim të tekstilit dhe litar që nuk përfshihen në klasa të tjera.  

23  Fije sintetike.  
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24  Pëlhura tekstili dhe produkte për përdorim industrial që nuk përfshihen në klasa të tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3573 

(220) 21/08/2012 

(731) Lanxess Elastomers B.V. 

Mijnweg 1, 6167 AC Geleen The 

Netherlands, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  KELTAN ACE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri; rëshqirë sintetike e papërpunuar; 

plastikë e papërpunuar; kompozime termoplastike të papërpunuara dhe përzierje e plastikës 

me materiale të tjera; elastomer termoplastik i papërpunuar.  

17  Elastomer termoplastik (gjysëm i përpunuar) dhe produkte të tjera të bëra ngato, që nuk 

përfshihen në klasat e tjera; rëshqirë sintetike (gjysëm e përpunuar); plastikë (gjysëm e 

përpunuar); kompozim termoplastike dhe përzierjet e plastikës dhe gomës sintetike me 

materiale të tjera (gjysëm të përpunuara); gomë sintetike e papërpunuar dhe gjysëm e 

përpunuar.  

42  Hulumtimet dhe zhvillimet e polimerizimeve të olfenik momonereve; analiza kimike të 

polimerizimeve të monomereve olefinike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3574 

(220) 21/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  URALAC 

 

 
     

 

(511) 1  Fije sintetike të papërpunuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3576 

(220) 21/08/2012 

(300) 471845  13/09/1982  IR 

(731) DMS IP Assets B.V. 

Het Overloon 1 NL- 6411 TE HEERLEN 

(NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  STANYL 

 

 
     

 

(511) 1  Poliamide të papërpunuara (si kremërat, granulat, lëngjet ose xheli).  

17  Poliamide (gjysëm-të gatshme) në formën e fletëzave, filmave, pllakave, blloqeve, 
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barit, tubave, markuçëve, profileve dhe mbulesave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3577 

(220) 28/08/2012 

(300) 854469  27/10/2004  IR 

(731) BÜfa Composite Systems GmbH & 

Co. KG Stubbenweg 40, 26125 Oldenburg, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NEOBOND 

 

 
     

 

(511) 1  Rrëshqirë artificiale e papërpunuar; përbërës të rrëshqirës artificiale te 

papërpunuar; ngjitës për qëllime industriale.  

17  Agjentë mbushës të bërë nga rrëshqira artificiale, jo të përfshira në këtë klasë.  

19  Agjentë lidhës për përdorim në konstruktimet e ndërtimtarisë;materiale për mbushjen e 

birave dhe të qarave (materiale ndërtimore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3578 

(220) 28/08/2012 

(300) 856426  22/06/2005  IR 

(731) OCI Nitrogen B.V. Mijnweg 1 6167 

AC Geleen The Netherlands, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MELAFLOW 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për qëllime industriale, kryesisht melamine.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3579 

(220) 28/08/2012 

(300) 856427  22/06/2005  IR 

(731) OCI Nitrogen B.V. Mijneweg 1 6167 

AC Geleen The Netherlands, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MELAFINE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për qëllime industriale, kryesisht melamine.  
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(210) KS/M/ 2008/3580 

(220) 21/08/2012 

(300) 571372  03/06/1991  IR 

(731) Bufa Gelcoat Plus GmbH & Co. KG 

Hohe Looge  2-8, DE -26180  Rastede, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NEOGEL 

 

 
     

 

(511) 2  Llak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3581 

(220) 21/08/2012 

(300) 635368  31/03/1995  IR 

(731) DMS RESINS B.V. Ceintuurbaan 5 

NL- 8022 AW ZWOLLE (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ATLAC 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikate industriale, fije sintetike të papërpunuara, komponimet fijesh sintetike 

dhe natyrore, komponime plastike të dizajnuara për mbulesa.  

2  Fije natyrore dhe komponime fijesh natyrore dhe sintetike  

17  Fije sintetike në formë fletash, shufrash dhe tubash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3582 

(220) 21/08/2012 

(300) 595310  03/12/1992  IR 

(731) TEKNOR APEX COMPANY 

505 Central Avenue Pawtucket, RI 02861, 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SARLINK 

 

 
     

 

(511) 1  Plastikë  e paprocesuar; elastomerë termoplastikë të papërpunuar.   

17  Elastomerë termoplastikë gjysëm të përpunuar dhe të papërpunuar;mallëra të përgatitur 

duke përdorur elastomerë termoplastik që nuk përfshihen në klasa tjera.  
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(210) KS/M/ 2008/3583 

(220) 21/08/2012 

(300) 227220  29/12/1959  IR 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1 NL- 6411 TE HEERLEN 

(NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Palatal 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikatet Industriale,  fije artificiale dhe sintetike, ngjitës të përdorur në industri.  

9  Pajisje dhe vegla kimike për matjen e plastikës, pra enë dhe pajisje rezistente  ndaj 

korrozionit përgjatë proceseve të përgatitjes, matjes dhe dozimit në kimi, farmaceutikë dhe  

për ushqimr dhe veshje të tubacioneve, pajisjeve përbërëse të tyre, akumulatorëve me tuba 

gome, transformatorëve  dhe pjesëve plastike.  

17  Lëndët e para dhe objektet  prej gome për qëllime teknike dhe zëvendësuesit  prej gome 

të përfshira në objekte të Klasës 17 që përmbajnë materiale sintetike dhe objekte rrëshire 

celuloide dhe materiale të tjera të ngjashme për qëllime teknike (gjysëm-të gatshme) 

përfshira në klasën 17, domethënë fletët, fletët e paketimit, fijet dhe çanta paketim (gjysëm-

të gatshme), pllakat, tuba masive, ingote dhe mbulesa presimi (mallrat e tyre të 

ndërmjemë), që do të thotë, rollerë, rollerë Nip, dhe makinë rrotulluese ,nyje dhe pjesët e 

tyre përkatësisht profilet e flanges për pajisje, nyje presioni, materiale për mbylljen e  

kontejnerëve dhe pajisjet, materialet për paketim dhe paketat, materialet për ruajtjen e  

nxehtësisë,  materialet për izolim dhe izolatorët elektrik.  

20  Enët e plastikës për përdorim  kimik domethënë enët rezistente  ndaj korrozionit 

përgjatë proceseve të përgatitjes për transport, për reagimet në kimike, farmaceutike dhe  

për mirëmbajtjen dhe veshjen e këtyre kontejnerëve, mbylljen fleksibile për shishe plastike.  

21  Shishe plastike fleksibile, si dhe llamba.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3584 

(220) 21/08/2012 

(300) 482881  14/02/1984  IR 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1 NL- 6411 TE HEERLEN 

(NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PALAPREG 

 

 
     

 

(511) 1  Plastikë në gjendje të papërpunuar (në formën e kremit, lëngjeve apo xhelit), 

përforcuar ose jo me fibra qelqi apo mbushëse, për shërim nga efekti i rrezatimit.  

17  Gjysëm-produkte nga plastika në formë fletëzash, pllaka apo shirita të bëra nga 

produktet e listuara në klasën 1.  
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(210) KS/M/ 2008/3585 

(220) 21/08/2012 

(300) 714357  07/05/1999  IR 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1 NL- 6411 TE  Heerlen 

(NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TOLERASE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike dhe biokimike për përdorim në industry; kemikate dhe produkte 

biokimike për ruajtjen e  gjërave ushqimore.  

29  Qumështi dhe produktet e bylmetit;materialet e papërpunuara për gatitjen e djathit (të 

përfshira në këtë klasë)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3586 

(220) 21/08/2012 

(300) 785308  21/06/2002  IR 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1 NL- 6411 TE  Heerlen 

(NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  RAPIDASE 

 

 
     

 

(511) 5  Fungicide, dezinfektues  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3587 

(220) 21/08/2012 

(300) 632482  03/02/1995  IR 

(731) DSM RESINS International B.V. 

Slachthuisweg 30 NL- 3151 XN HOEK 

VAN HOLLAND (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DARON 

 

 
     

 

(511) 1  Fije sintetike dhe materie plastike e papërpunuar me përjasthim të atyre për 

prodhimin e fibrave.  

17  Fije sintetike dhe plastike gjysëm të gatshme në formën fletëze, pllake, shufre, profili, 

tubi ose të petëzuar.  
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(210) KS/M/ 2008/3589 

(220) 21/08/2012 

(300) 632052  20/01/1995  IR 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

ARTEXIO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera;lëkurë nga kafshët;valixhe dhe çanta për 

udhëtim;ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje;kamzhikë, 

mallëra për shalëbërës dhe saraç.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3590 

(220) 21/08/2012 

(300) 630069  30/12/1994  IR 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në të, të cilat janë të përfshira në këtë klasë;artikuj argjendarie, mallra të 

argjendarëve, gurë të çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  
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(210) KS/M/ 2008/3591 

(220) 21/08/2012 

(300) 616136  21/03/1994  IR 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

ARTEXIO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3592 

(220) 21/08/2012 

(300) 966064  16/04/2007  IR 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MASSIMO DUTTI 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyreje; shërbime të 

asistencës në menaxhim biznesi ose funksione tregtare të një kompanie industriale ose 

tregtare; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime tregtare ose reklamuese; 

shërbime të promocionit të ofruara nga një kompani tregtare përmes kartelave të lojalitetit 

për konsumatorë; ofrimi i modeleve për reklamim ose promovim të shitjeve; publikim të 

teksteve të reklamimit; veshje të dritareve të dyqaneve; shërbime të ndihmës për 

funksionimin e kompanive tregtare si franshiza; demonstrimi i mallrave; promovim të 

shitjeve (për të tjerët); organizim të ankdheeve; shërbime të promovimit dhe menaxhim të 

qendrave tregtare; shërbime të ndihmës në funksionet tregtare të biznesit që përbëhet nga 

menaxhimi i urdhëresave përmes rrjeteve të komunikimit global; agjenci për import dhe 

eksport; reklamim online në një rrjet kompjuterik; shërbime të prokurimit për të tjerët 

(mallrat dhe shërbimet blerëse për bizneset tjera); shpërndarje të mostrave; menaxhim 

kompjuterik i dosjeve; marrëdhënie publike; agjenci për inpërmata tregtare; agjenci 

reklamimi; qiradhënie të makinave me monedha; qiradhënie të hapësirës reklamuese; 

shpërndarje të lëndëve reklamuese; ndihmë për menaxhim biznesi; kërkim të të dhënave në 

dosje kompjuterik (për të tjerët); përpilim të inpërmatave në bazat kompjuterike të të 

dhënave; transkriptim të komunikimeve; postë reklamuese; ndihmë për menaxhim tregtar 

ose industrial; menaxhim biznesi të artistëve perpërmues; shpërndarje të materialit 

reklamues (fletushka, prospekte, lëndë të shtypura, mostra); azhurnim të materialit 

reklamues; riprodhim të dokumenteve; studime tregu; vendosje e afisheve (reklamuese); 

anketime; sistematizim të inpërmatave në bazat kompjuterike të të dhënave; publikim të 

teksteve reklamuese; realizimi, për përfitim të të tjerëve, të mallrave të ndryshme (përveç 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

35 

 

transportit të tyre), dhënia e mundësisë konsumatorëve që t’i shikojnë dhe blejnë ato mallra; 

shërbime të agjencive për shitje dhe rregullimin e tyre; shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë në dyqane, përfshirë shitjes përmes rrjeteve globale kompjuterike, përmes postës, 

katalogut, telefonit, përmes programeve televizive dhe radio programeve dhe mjeteve tjera 

elektronike, të kremë për këpucë, kremë dhe dyll, shampon, pajisje për kozmetikë, 

përgatesa për depilim, përgatesa për heqjen e grimit, deodorant për përdorim personal 

(parfumeri), buzëkuq, lapsa kozmetik, spërkatës për flokë dhe thonjë, përgatesa për heqjen 

e llakut, peceta të ngopur me locion kozmetik, peceta ose peshkirë të lagur ose ngopur, 

locione pas rruarjes, locione për qëllime kozmetike, përgatesa për grim, pomada për 

qëllime kozmetike, heqës të njollave, qese për ndërresa të parfumosura, përgatesa për  

kujdesin e thonjëve, përgatesa zbardhuese për qëllime kozmetike, ekstrakte të luleve 

(parfumeri), temjan, dru i aromatizuar, transfere dekorative për qëllime kozmetike, thonjë 

dhe qerpikë artificial, gur shtumi, petale dhe erëza aromatike, përgatesa kozmetike për 

qëllime dobësimit, përgatesa kozmetike për dush, përgatesa për valëzimin e flokëve, 

përgatesa për zbarthim, artikuj higjiene, produkte jo-mjekësore për kujdesin e gojës, kripëra 

për dush, jo për qëllime mjekësore, produkte higjiene për qëllime pastrimi, vajra për 

qëllime toaleti, produkte për nxirje (përgatesa për nxirje), eau-de-Cologne, sapunë 

deodorant, pudër talku për toalet, ngjitës për qëllime kozmetike, yndyra për qëllime 

kozmetike, gërryes, vajra esencial, produkte rroje, kemikale për ndriçim ngjyrash për 

qëllime amvisërie (larje rrobash), shkokapësej pambuku për qëllime kozmetike, maska 

bukurie, dyll për mustaqe, zbardhues për rroba, ngjyra flokësh, kozmetikë për vetulla, dyll 

për depilim, dyll për pastrim, shamponë për kafshë shtëpiake, kozmetikë për shtazë, kremë 

komzetikë, pasta për dhëmbë, sapunë dhe sapunë dezinfektues, pasta sapuni, sapunë për 

djersitje të këmbëve, detergjentë përveç atyre që përdoren gjatë operacioneve prodhuese 

dhe atyre për qëllime mjekësore, pastë kolli, qumësht për pastrim, zbardhues, përgatesa për 

pastrim të thatë, përgatesa për pastrim, locion për flokë, ujë të aromatizuar, parfume, 

kozmetikë për qerpikë, përgatesa kozmetike për kujdes të lëkurës, pluhur grimi, ngjitës për 

vendosjen e flokëve artificiale, zbutës të pëlhurave, ngjyra kozmetike, përgatesa për 

largimin e ngjyrës, eau-de-toilette, pajisje periferike kompjuterike, syze kundër ndriçimit 

verbues, syze pa mbajtëse, thjerrëza optike, zingjir për syze pa mbajtëse, thjerrëza, spango 

për syze pa mbajtëse, matje të rrobaqësve, syze (optike), thjerrëza pamore, kuti për syze, 

korniza për pamje dhe thjerrëza (syze pa mbajtëse), syze dielli, kuti për syze dielli dhe 

thjerrëza, këpucë për mbrojtje ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit, jelek antiplumb, 

xhaketa për not dhe për mbrojtje, kostume dhe rroba kundër zjarrit, dorëza për zhytës, 

dorëza për mbrojtje ndaj aksidenteve, kostume që rezistojnë ujin, kartela magnetike, veshje 

për mbrojtje ndaj aksidenteve dhe rrezatimit, kostume mbrojtëse për pilotë, agjenda 

elektronike, pajisje elektrike për largimin e grimit, aparate telefonike, peshore, kompase 

drejtuese, makina kontabiliteti, helmetë mbrojtës, helmetë sportiv mbrojtës, dulbi, 

kronografë (aparate për incizimin e kohës), luga për matje, pedometra, kompakt disqe 

(audio-video), kompakt disqe optike, pasqyra (optike), pluskues për larje dhe notim, dulbi 

(optike), tregues temperature, instrumente që përmbajnë syze, programe për lojra, 

kasetofonë, lexues të bar kodeve, fanar sinjalizues, magjik dhe optik, llupa (optike), makina 

për diktim dhe makina për faturim, mekanizma për aparate kundër operuese, peshore, bateri 

elektrike, galvanike dhe diellore, hekur elektrik, softuer kompjuterik (incizues), përkthyes 

elektronik xhepi, tranzistorë (elektronik), termometra, jo për qëllime mjekësorë, aparate për 

lojra të adaptuara për përdorim vetëm me pranues televiziv, aparate interkomunikuese, 
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video kaseta, filma të animuar, aparate për mësimdhënie, detektorë për të qarit e bebeve, 

toki uoki, publikimi elektronike (të shkarkueshme), syze rëre, alarme akustike, aparate 

paralajmëruese kundër vjedhjes, alarme kundër zjarrit, mushama për mouse, zmadhues zëri, 

aparate për zmadhimin e zërit, antena, maska kundër ndriçimit, pajisje telefonike, kufje (për 

muzikë), makina për përgjigje automatike, detektorë të monedhave të falsifikuara, mbrojtës 

dhëmbësh, makina për numrimin dhe klasifikimin e parave, aparate për matjen e trashësisë 

së gëzofave dhe lëkurave, etiketa elektronike për mallra, syze sportive, magnetë, tregues 

elektronik për emetimin e dritës, kufje, telefonë mobil, aparate zmadhuese (fotografi), 

aparate dhe instrumente për astronomi, valvula termionike (radio), automate muzikore që 

operojnë më monedha, makina automatike me monedha, peshore, trap për shpëtimin e jetës, 

incizues, shiritë për pastrimin e kokave, video shiritë, shiritë magnetik, aparate 

demagnetike për shiritat magnetik, barometra, bateri elektrike, makina për lirimin e 

tiketave, bigudi për flokë me nxehje elektrike, arka, makinat llogaritëse, aparatet për 

rregullimin e nxehtësisë, kamerat (aparatet kinematografike), videokamerat, kaseta për 

video lojëra, kodues magnetik, qelq shkallëzues, banakë, diapozitivë, aparate për 

projektimin e diapozitivëve, dinamometra, disqe reflektuese për veshje, për pardhealimin e 

aksidenteve të trafikut, shënues hemlini, dozimetra, shkrepësa cigaresh për automjete, 

mbulesa për daljet elektrike, komplete radiotelefonike, skanerë (pajisje për përpunimin e të 

dhënave), kuti (optikë), pajisje për fikjen e zjarrit, poça për llamba dore (fotografi), aparate 

dhe makine fotokopjuese (aparatet dhe makinat elektrostatike dhe termike gjithashtu 

përfshihen, aparate fotografike, holograme, player për kompakt disqe, sinjale ndriçuese, 

shenja neoni, video rekorder, aparate elektrike për matje, instrumente për matje, tuba folës, 

memorje kompjuteri, mikrofonë, mikroprocesorë, modemë, aparate frymëmarrjeje për 

zhytje nën ujë, aparate dhe instrumente detare, objektivë (optikë), kompjuterë, ozonizues, 

ekrane projektimi, ndërprerës elektrik, bilbila për qen, aparate dhe instrumente për peshim, 

mekanizma për aparatet që operojnë me monedha, butona shtypës për zile, radio aparate, 

pranues (audio, video), mbajtës i kyçit të dorës për pajisje kompjuterike, aparate për 

riprodhimin e zërit, peshore në përmë kdheari, televizirë, tregues temperature, gramafonë, 

procesorë të fjalëve, video telefonë, kasetofonë portabël, kapëse ornamentale, kapëse 

kravate, kuti gjilpërash nga metali i çmuar, kuti për gjilpëra nga metali i çmuar, unaza 

pecete nga metali i çmuar, objekte arti nga metali i çmuar, unaza luksoze çelësi, medale, 

monedha, pajisje nga argjendi (përveç thikave, pirunave dhe lugëve), distinktiv nga metali i 

çmuar, ornamente nga metali i çmuar për mbathje dhe kapela, taketuke nga metali i çmuar 

për duhanpirës, mansheta, tabaka nga metali i çmuar për përdorim në amvisëri, zingjirë ore, 

kuti ore, shdhean nga metali i çmuar, takëme nga metali i çmuar, takëm tryeze nga metali i 

çmuar, vazo nga metali i çmuar takëme për kafe dhe çaj nga metali i çmuar, kontejnerë 

amvisërie dhe kuzhine nga metali i çmuar, fije nga metali i çmuar (stoli të çmuara), kuti nga 

stolitë e metaleve të çmuara, kuti cigaresh nga metali i çmuar, kuti pudre nga metali i 

çmuar, ornamente (stoli ari), ornamente argjendi, ornamente nga qelibari i verdhë, kapëse 

për jakë (stoli të çmuara), unaza (stoli të çmuara), ornamente nga qelibari i zi (stoli të 

çmuara), stoli argjendarie, kullojsa çaji nga metali i çmuar, bylyzyk (stoli të çmuara), brosh 

(stoli të çmuara), zingjirë (stoli të çmuara), kuti nga metali i çmuar, epergne nga metali i 

çmuar, qapëre (stoli të çmuara), kapëse kravatash, xhama ore, kronografë (ora), instrumente 

për matjen e kohës, orë alarmi, diamante, ornamente bukurie, gur të çmuar artificial, kuti 

për prodhimin e orëve të murit dhe orëve, stoli të çmuara, ornamente nga fildishi, medaljon 

(stoli të çmuara), gurë të çmuar, vathë, margaritarë (stoli të çmuara), rripa ore, ora, stoli të 
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gdhendura, kartonë ose kuti letre, mostra për rrobaqepje dhe qepje, peceta letre për largimin 

e grimit, kuti stensil, etiketa jo tekstile, çarçafe nga letra për tavolinë, pelena për bebe nga 

letra dhe celuloza (për një përdorim), pantallona pelena për bebe nga letra dhe celuloza (për 

një përdorim), faculeta letre, kuti lapsash, mbajtës të bllokut të çeçeve, kuti shkrimi 

(komplet), fletë me bojë shkrimi për makinat për riprodhimin e dokumenteve, çanta (zarfa, 

qese) nga letra ose plastika për paketim, shkumës për rrobaqepës, peshqirë letre, kuti 

kapelash, pëlhura dhe letra për hekurosje, pëlhurë për lidhje të librave, kanavacë për 

pikturim, peshqirë letre, album me copa të ngjitura, almanakë, pajisje për etiketim me dorë, 

dosje dokumentash, artikuj dhe instrumente për shkrim, transfere, kalendare, afishe, dosje 

për letra, katalog, kartesa tregtie, komplete vizatimi, gazeta, botime periodike, revista, libra, 

litografe, letra për mbështjellje, letër toaleti, mbajtëse letrash, mushama për gota birre 

(disqe), shënues librash, mbështetëse librash, bojë shkrimi, kuti boje shkrimi, grykashkë 

letre, materiale për vizatim, tekst i shtypur grafik, furnizime për shkollë, pllaka shkrimi, 

libra komik, tabaka për klasifikimin dhe numrimin e parave, dizajne për qëndisje, qese 

mbeturinash nga letra ose plastika, harta gjeografike, globë tokësor, pudër për zyre, plastika 

për modelim, kopje vizatimi, artikuj për zyrë, pankarta nga letra ose kartoni, kartela, letra 

dhe maja peni nga çeliku, akuarel, akuariume për interier, makina për lirimin e shiritit 

ngjitës, shirita ngjitës për artikuj zyre ose për amvisëri, ngjitës (artikuj zyre), bandazh 

cigareje, skedarë (pajisje zyre), argjilë për modelim, tabela llogaritëse, astare nga letra për 

sirtar (të parfumosura ose jo), modele të arkitektëve, atlase, flamuj dhe stringla letre, bileta, 

mushama (artikuj zyre), lapsa, qese për zierje mikrovalore, goma për fshirjen e tabelës, 

fshirës gome, produkte për fshirje, paketim të shisheve dhe mbështjellëse nga kartoni ose 

letra, këmbaleca piktor, libra këngësh, lapsa karboni, letra shkrimi, tabela njoftimi nga letra 

ose kartoni, broshura, kartona, thupra për bojë shkrimi, dyll modelues, jo për qëllime 

dentare, dyll për mbyllje, kapëse, shirita dhe fjongo nga letra, shirita boje për printerë 

kompjuterik, shirita për makina shkrimi, sipërfaqe për kapjen e letrës (pajisje zyre), dollape 

për artikuj zyre (pajisje zyre), kompase për vizatim, kapëse letre, prerëse letre (pajisje 

zyre), libra për shkrim ose vizatim, piktura (fotografi), me ose pa kornizë, goma gishti 

(pajisje zyre), aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje zyre), material për lidhjen e 

librave, pëlhura kauçuku për zyre, mushama për bojë shkrimi, makina shtypi, vizore, 

mburoja (vula letre), kartolina, letër filtër, mbulesa (artikuj zyre), fotografi, mbajtëse 

fotografish, shirita kauçuku për përdorim në zyre, kapëse (artikuj zyre), kapëse dhe karfica 

për letra, letër me fletë të butë (artikuj zyre), lëndë shtypi dhe lloje shtypi, mprehës lapsi, 

mbajtës lapsash, letra ndriçuese, pajisje zyre (përveç mobiljeve), paleta për piktorë, letër 

argjendi, letër dylli, artikuj zyre, pelte modelimi, shpues për zyrë, brusha pikture, brusha 

për piktorë, rulo për ngjyrosjen e shtëpisë, kartolina, publikime të shtypura, rruaza, letër 

thithëse, zarfe (artikuj zyre), bllok për shtypje, çanta për alpinistë, kampues dhe plazhë, 

korniza të çantave të dorës, korniza për ombrella ose parazolë, shkopinj për alpinizëm, 

qese, çanta dore, çanta për udhëtim, ndërresa lëkure për mbathje, kuti udhëtimi dhe kuti për 

çelësa (artikuj lëkure), valixhe, kuleta jo nga metali i çmuar, çanta nga veshjet (për 

udhëtim), kuti për kapela nga lëkura, çanta hobe për bartjen e bebeve, çanta me rrota për 

shopping, kontenjerë dhe kuti nga lëkura ose bord lëkurash, kuti nga fibri i vullkanizuar, 

kuleta xhepi, valixhe të vogla, çanta shkolle, çanta shkolle dhe mbajtës dokumentesh, çanta 

shkolle, jakë kafshësh, rrip lëkure, mbulesa ombrellash, pëlhura shale për kuaj, çanta 

shpine, çantë shpine për nxënës, kuti muzike, litarë, çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura për 

paketim, fije lëkure, dorëza për valixhe, dorëza për shkopinj për ecje dhe ombrella, 
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kamzhikë, batanije kuajsh, mbulesa për mobilje nga lëkura, veshje për kafshë, mushama për 

shalë kuajsh, unaza ombrellash, lëkura kafshësh, lëkura, veshoke (parzmore), pajisje 

parzmoreje nga hekuri, parzmore për kafshë, pajisje parzmoreje jo nga metali i çmuar, 

mbajtëse të shkopinjve për ecje, fishekore nga lëkura, shkopinj për ecje, valixhe, çanta 

veglash nga lëkura e papërpunuar, kuleta me rrjetë zingjiror (jo nga metali i çmuar), çanta 

plazhi, maska kundër gazit, fre (parzmore), kapistra, bord lëkure, rripa të lëkurës, valixhe 

për udhëtim, çanta për shopping, pajisje nga lëkura, rripa parzmoreje, laqe nga lëkura 

(parzmore për kafshë), rripa për patina, imitim lëkure, prerje lëkure për mobilje, imitim 

lëkure, rripa të lëkurës, doreza, lëkura të regjura, rripë për kamzhik, mbulesa të lëkurës 

(gëzof), lëkura për uzengji, pjesë të kauçukut për uzengji, copë për kafshë (parzmore), 

parzmore për kafshë, pjesë për shalë, frerë, çanta ushtarake, çanta atashe, lëkurë urithi 

(imitim lëkure), ombrella, parazolë (çadra dielli), gëzofë (gëzof, lëkurë kafshësh), lëkura 

për tenda, përveç për qëllime pastrimi, qese për nofullën e kafshëve (qese për ushqim), 

çanta rrjetë për shopping, qeskë e lëkurës për pjatë, mushama për gjunjët e kuajve, shalë për 

kalërim, pajisje shtrënguese për shalë (rripa dore), kuti kartelash (kuti shënimesh), rripa 

(parzmore), valvula nga lëkura, ventilatorë jo elektrik për përdorim personal, jastëk, unaza 

për perde, sënduk jo metalik, dollap rrobash, këmbalkë për libra, stole (mobilje), dërrasa 

tavoline, rrjeta mbështjellëse (mobilje), sënduk (mobilje), kudi druri ose plastike, arka për 

lodra, shtretër, mbështetëse koke (mobilje), tryezë me rrota (mobilje), rafte për shishe, furça 

për pastrim, shporta jo metalike, jastëk, dyshekë, komodina, perde nga bambuja, djep, zilka 

ere, pajisje mobile (objekte dekorative), divanë, rafte librash, kuti ekspozimi, pajisje për 

shtretër, mobilje, dyer dhe dritare (jo metalike), hamak, tezgë lulesh, kuti për stoli jo nga 

metali i çmuar, manekin, tavolina, punime arti nga druri, dylli, llaçi ose plastika, kashtë për 

pije, tezga ombrellash, lapsa lojë për bebe, varëse për mantelë dhe kapela, banak për 

mantelë, tavolina, rafte deposh, çanta gjumi për kampim, karrige, kolltuqe, sofa, tabelë për 

varjen e çelësave, stole, mbyllës shishesh, korniza për qëndisje, karrige të gjata për bebe, 

rrethore për bebe, karrige lëvizëse, mbajtës perdhesh, jo nga tekstili, jastëk, jastëk dhe 

dyshek ajri jo për qëllime mjekësore, tepihë për shkallë, qelibar i verdhë, bri kafshësh, 

jastëk për kafshë shtëpiake, shtretër për kafshë shtëpiake, shtëpiza për kafshë shtëpiake, 

kuti me rrjetë për kafshë shtëpiake, kafshë të mbushura, kthetra dhe putra kafshësh, llampa 

dekorative muri (përveç materialit tekstil), shtretër pa dyshek, bambu, shporta peshkimi, 

banka (jo metalike), banka punuese,  korniza për qëndisje, rafte për bibliotekë, çivija jo 

metalike, rrotka druri (për fije, mëndafsh, kabllo ose të ngjashme), xhaketa druri për shishe, 

bufe, buste druri, dylli, allçi ose plastika, tezga kostumesh, kuti letrash (jo nga metali ose 

masoneria), platforma mbështetëse (mobilje), dollape me kyç, pajisje shtrati (përveç 

çarçaf), shtretër hidrostatik jo për qëllim mjekësore, rulo jo metalike për shtretër, dyshekë 

elastik, divane, xunkth (material për thurje), paleta ngarkuese jo metalike, numra jo 

ndriçues për shtëpi (jo metalik), skedare, figura nga dylli, artikuj shportarie, shporta për 

bukë, shportë për rroba, karrige të lehta, grila për kamin, mbyllës jo metalik të shisheve, 

mbyllës jo metalik të kontejnerëve, brirë dreri, rafte për skedar (mobilje), sandukë jo 

metalik, zbukurime nga guaska e breshkës, guaskat e gocës së detit, kontejnerë jo metalik, 

korale, korozo, tapa, perde nga rruazat për dekorim, çengelë perdesh, parmak për perde, 

rulo për perde, shufra për perde, voza nga druri për kullimin e verës, dorëza për thika, jo 

nga metali, dekorime nga plastika për gjëra ushqimore, rezervoarë, jo nga metali ose 

masoneria, tavolina të dizejnatorëve, makinë për nxjerrjen e pecetave (jo metalike), gjëra 

për dhomë të fjetjes (përveç çarçafit), punime kabineti, kontejner plastik për paketim, grila 
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jo metalike, dorëza jo metalike të fshesave, mobilje për shkollë, pasqyra, llulla, kunja për 

tenda, jo nga metali, pllaka kruarje për macet, shkallë jo metalike, sandukë medicinal, 

skedarë kartelash, figurina (statujat) nga druri, dylli, allçi ose plastika, tabela reklamimi, 

bazamente për vazo lulesh, mushama ose mbulesa për lavaman, kabinete jo metalike për 

vendosjen e ushqimit, çanta veshjeje (dollape), rafte për armë, çengel për mbajtëse rrobash 

(jo metalik), doreza veglash, jo metalike, pllaka identiteti, jo metalike, dyshek kashte, 

shkop, tabela nga druri ose plastika, korniza për listela, ndarëse druri për mobilje, paleta 

mbajtëse, jo metalike, korniza për fotografi, ngjyrime për korniza të fotografive, fildish i 

papërpunuar ose gjysmë final, tabela regjistrimi jo metalike, tavolina me rrota për 

kompjuterë, tavolina për masazh dhe toalet, tavolina metalike, karroce për çaj, pjesë 

mobilimi, banakë (tavolina), mobilje, tehe plastike dekorative për mobilje, mobilje metalike 

dhe për zyre, dyer të mobiljeve, rulo të mobiljeve (jo metalike), dërrasa (rafte) për mobilje, 

perla të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, objekte reklamuese fryrëse, kashtë e thurur 

(përveç mushamave), kuti rrjetesh, shkop krahu, karrige, shtylla të floktarëve, jo metalike, 

tezga gazetash, dado jo metalike, roleta të brendshme me listelë, roleta të brendshme për 

dritare (mobilje), roleta të thurura trari (mobilje), shula, jo metalike, pulexhë nga plastika 

për roleta, perçina jo metalike, hunj për bimë ose drunj, tavolina shkrimi, mbajtëse librash, 

kapëse plastike kabllosh, rafte për ruajtje, tavolina për makina shkrimi, shtupa jo metalike, 

vidha jo metalike, shufra mbrojtëse, dado jo metalike, vitrina (mobilje), hapës shishesh, 

shishe vaji dhe uthulle (jo nga metali i çmuar), përzierës pijesh, fikës qiriu jo nga metali i 

çmuar, pajisje jo elektrike për largimin e grimit, enë për sheqer jo nga metali i çmuar, 

tabaka për qëllime amvisërie jo nga metali i çmuar, vaska portabël për bebe, lecka për 

pastrimin e dyshemeve, tas qelqi, kullojsa çaji jo nga metali i çmuar, kuti për sheqerka jo 

nga metali i çmuar, shishe, furça për rruajtje, artikuj qeramike, enë jo elektrike për kafe, 

kuti, nxehës jo elektrik të shishes për bebe, lugë për këpucë, shandan (shandan jo nga 

metali i çmuar, shijues vere, enë tavoline jo nga metali i çmuar, furça këpucësh, shporta për 

përdorim amvisërie jo nga metali i çmuar, kullojsa jo nga metali i çmuar, zgjerues 

pantallonash, kova akulli, presa kravatash, doreza dyersh nga porcelani, kuti për krehër, 

mbulesa të tavolinës për hekurosje, doreza për kopshtari, doreza për përdorim shtëpiak, 

doreza për lustrim, lugë për këpucë, arka për fëmijë jo metalike, enë për sapun, ibrik, kafaz 

zogjësh, komplet për toalet, punime arti nga porcelani, terakota ose qelqi, mbajtës 

rrëmojsash jo nga metali i çmuar, rrahës tepihash, shporta buke, lecka dhe copa për pastrim, 

poça për biber, varëse rrobash dhe tel për tharjen e rrobave, pjata tavolinejo nga metali i 

çmuar, fshirëse pluhuri nga pendlat, mbajtës të furçave për rruajtje, mbajtës sfungjeri, 

mbajtës të letrave të toaletit, hekur për pantallona, spërkatës dhe avullues parfumi, rende, 

tabaka për prerje, mbajtës shishesh jo nga letra ose lecka, këmbje (enë tavoline), kallëpe 

këpucësh, enë për kripë jo nga metali i çmuar, varëse rrobash, servis për çaj dhe kafe jo nga 

metali i çmuar, mbajtës pecetash jo nga metali i çmuar, dërrasa për larje dhe hekurosje, 

dërrasa për bukë, dërrasa gdhendëse, filxhana, zgjerues këmishash, lugë këpucësh, çajnik, 

vazo lulesh, enë për toalet, takëm jo nga metali i çmuar, xham (qelq), shishe vaji e uthulle 

jo nga metali i çmuar, kontejnerët me izolim termik për ushqim dhe pije, lecka për pastrim 

të lyera me detergjent, furça për dhëmbë, furça elektrike për dhëmbë, pe për pastrim të 

dhëmbëve, presa jo elektrike të pemëve për qëllime amvisërie (shtrydhëse), kapëse 

butonash, lesh çeliku për pastrim, spërkatës, jo për qëllime mjekësorë, sifonë për ujë të 

karbonizuar, shishka izoluese, trëndafil për bidona për ujitje, mbeturina pambuku për 

pastrim, shtypës (enë kuzhine), shtypës hudhre (enë kuzhine), poça xhami (enë), unaza për 
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shpezë, kuti për mace, kafaz për kafshë shtëpiake, krehër për kafshë, furça për kafshë, 

lëkurë kamosh për pastrim, enë, kova, mbulesa enësh, vaska zogjës, enë metali, enë për 

zierje, rrahës jo elektrik, enë për pirje, shishka për pirje për udhëtarët (kuti për gatim), 

shtamba xhami, çanta izotermike, damixhanë, shishka xhami (enë), pipëza për zorrë 

spërkatëse, pufe pudre, shishe ftohëse, gota porcelani, vazo kineze, terrakote ose xham, 

furça flokësh, tenxhere, ibrik, kapak tenxheresh, kuti xhami, blues mekanik i kafes, kuti 

metalike për lirimin e pecetave të letrës, kuti teneqeje për biskota, kuti çaji (jo nga metali i 

çmuar), kazanë, mbulesa të enëve për gjalpë dhe djathë, unaza qiriu, jo nga metali i çmuar, 

shtamba, jo nga metali i çmuar, tabaka rrotulluese (enë për kuzhinë), luga plastike për 

kuzhinë, tenxhere prej dheu, furça, furça për larje, furça  elektrike (përveç pjesëve 

makinerike), kurthë miu, qeramika për qëllime amvisërie, gota birre, shporta për piknik 

(takëm), mbylljet për kapakët e tenxhereve (tenxheret), enë kuzhine për zierje jo elektrike, 

kallëpa për zierje, kontejnerë kuzhine, jo nga metali i çmuar, enë kuzhine jo nga metali i 

çmuar, tenxhere ngjitëse, govata, govata për kafshë, filxhana për pemë, nxjerrëse tapash, 

prestar tortash, enë kozmetike, kullojsa (enë amvisërie), qelq i emaluar glass, fije të leshit të 

xhamit, jo për përdorim në tekstil, xham për automjete, xham i ngjyrosur, xhama (qelqe), 

filxhana nga letra ose plastika, kupa jo nga metali i çmuar, shporta mbeturinash, vazo jo 

nga letra, lugë për përzierje (enë kuzhine), mbajtëse thikash për tavolinë, demizhonë, 

aparate jo elektrike për thithje, aparate deodorante për përdorim personal, aparate për 

lirimin e sapunit, aparate ujit për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve, hinka, 

lustrues jo elektrik të dyshemesë, lustrues jo elektrik të këpucëve, enë për sallatë, jo nga 

metali i çmuar, fshesa, postiqe, fshesa tepihash, furça pastrimin e rezervoarëve dhe 

kontejnerëve, pjata të vogla supe, qelq i emaluar, lopatëza (enë kuzhine), komplet erëzash 

(rafte për erëza), sfungjer gërryes për lëkurë, sfungjerë për toalet, sfungjerë për qëllime 

amvisërie, statuja dhe statujëza nga porcelani, argjila ose qelqi, mushama pastrimi nga 

metali, filtra jo elektrik të kafesë, sita për qëllime amvisërie, mbajtës për lule dhe bimë 

(aranzhim i luleve), shishka, jo nga metali i çmuar, tigana të thellë jo elektrik, tigana për 

fërgim, furça për pastrim, legenë (enë), absorbues tymi për qëllime amvisërie, lëkurë 

kamoshi për pastrim, shtamba, kova për akull, kallëp për kuba akulli, filxhan për ve nga 

metali i çmuar, enë për sapun, enë për perime, shenja nga porcelani ose qelqi, komplet 

likeri, kabare (tabaka), jo nga metali i çmuar, fshirëse pluhuri për mobilje, artikuj nga 

argjila, çanta dekoruese për pastiqeri, enë për gjalpë, tenxhere për zierje, përzier manual, 

kallëpe (enë kuzhine), mozaik qelqi, jo për ndërtim, kuti jo elektrike ftohëse portabël, 

furnela jo elektrike me shtypje, oturak, legen, garuzhda (aksesorë për tavolinë), kruese 

dhëmbësh, shandanë, jo nga metali i çmuar, kapëse rulo, krehër, djegës parfumi, gryka, 

mbajtëse hekuri, mbajtëse lulesh (aranzhim lulesh), pjata filxhanesh, jo nga metali i çmuar, 

kompakte pudre, jo nga metali i çmuar, artikuj nga porcelani, krehër për regjje, kurtha miu, 

kontejnerë për amvisëri (jo nga metali i çmuar), artikuj për ftohjen e gjërave ushqimore që 

përmbajnë lëngje që ndryshojnë ngjyrën për përdorim amvisërie, bidon për ujitje, spërkatës, 

pajisje për ujitje, shpues (enë kuzhine), servis (takëm), jo nga metali i çmuar, enë për supë, 

jo nga metali i çmuar, enë nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve me akull, sita (enë 

amvisërie), mushama gërryese për qëllime kuzhine, kapak qelqi, krikëlla, kova nga pëlhura 

e thurur, zgjatës të veshjeve, terrarium për interier (kultivim i bimëve), mbajtës të 

peshqirëve jo nga metali i çmuar, furça toaleti, përzierës jo elektrik për kuzhinë, urna, jo 

nga metali i çmuar, shkopinj për ngrënje (enë kuzhine), qelq i pudrosur për dekorim, qelq 

pjatash (material i papërpunuar), çarçaf banjo (përveç për veshje), peceta për largimin e 
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grimit, etiketa pëlhurash, astare, lecka për larje, varëse muri nga tekstili, peceta tekstili, 

perde tekstili ose plastike, çarçaf amvisërie, tekstil dhe peshqir, qilim udhëtimi, perde rrjetë, 

mbajtës perdesh të materialeve të tekstilit, flamuj (jo nga letra), mbulesa shtrati, mbulesa 

mbrojtëse për mobilje, mbulesa për jastëk, mbulesa për dyshekë, mbulesa për jastëk, rrjete 

mushkojash, lecka qelqi, pëlhurë për biliardo, mbulesa tavoline, copë e vrazhdë për 

qëndisje, pëlhurë për tapiceri, peshqir fytyre nga tekstili, thes për fjetje (mbulesa), pëlhura 

nga pambuku, pëlhurë nga thesi (pëlhurë), copë e vrazhdë për qëndisje, brokada, astar për 

këpucë, pëlhurë për cizme dhe këpucë, mbulesa shtrati, batanije shtrati, kanavacë, zefir 

(copë), mbulesa tavoline, pëlhura nga leshi i deles (pëlhura), këllëfe dysheku, perde dushi 

nga tekstili ose plastika, tyl (pëlhurë), krepon, mbulesa shtrati, damask, material i thurur 

elastik, pëlhura të dyllosura (mbulesë tavoline) (mushama (mbulesa tavoline), pëlhura 

gome përveç për artikuj zyre, pëlhurë esparto, pëlhurë kenille, shajak, stof leshi i butë 

(pëlhurë), mbulesa të ulëses së toaletit, pëlhurë e lehtë, triko (pëlhurë), veshje dhe pëlhura 

pambuku, pëlhurë për veshje të brendshme femrash, çarçafe, qilima tekstili, mbulesa 

tavoline jo nga letra, batanije nga tekstili, marabut (pëlhurë), peceta nga tekstili për 

tavolinë, pëlhurë për tapiceri, pëlhurë nga imitimi i lëkurës së kafshëve, pëlhurë e thurur, 

pëlhurë djathi, pëlhurë rami, pëlhurë prej fijeve artificiale (mëndafsh artificial), pëlhurë 

mëndafshi, tafta (stof), pëlhurë nga lesh xhami për përdorim në tekstil, pëlhurë ngjitëse për 

përdorim me nxemje, çarçaf pelenë, kadife, tyl, veshje për motociklist dhe biciklist, 

grykashka për bebe jo nga letra, shirita koke (veshje), veshje banjoje, kostume noti, kapela 

dhe sandale banjoje, qafore gëzofi, pantallona për bebe (nga tekstili), breza për veshje, 

mbathje sporti dhe për plazhë, kapuçë (veshje), shami, rripa (veshje), rripa për para 

(veshje), rroba për skijim në ujë, kravata, korse (për brez), shall, shall nga gëzofi, shami për 

kokë, kapela, kapota, dorëza (veshje), veshje rezistente ndaj ujit, breze (veshje të 

brendshme), veshje të brendshme femrash, pelerina, çorape të gjata, çorape të shkurta, 

fasha (shall), peceta për bebe nga tekstili, gëzofë (veshje), pizhama, shputa, taka, vello 

(veshje), mbajtëse, veshje për gjimnastikë dhe sport, paja bebesh, jakë (veshje), bikini, 

dorëze, mbrojtëse të veshve (veshje), shputa të brendshme, mushama për krahë, kravata, 

pëlhura femrash për plazhë, mansheta për veshje, mbrojtëse fustanash, veshje plazhi, 

xhybe, xhepa për veshje, llastik çorapesh, llastik çorapesh të gjata, këmisha nate, triko 

(çorape të gjata ose kominoshe pa këmbë), përparëse (veshje), veshje koke, kostume për 

ballo me maska, uniforma, ballik (veshje koke), këpucë druri, mbulesa koke, llastik 

çorapesh, pallto, espadrila, pajisje jo rrëshqitëse për këpucë, rroba banjo, sandale banjo, 

kapela (kapota), kombinizone, bodi (veshje të brendshme), bereta, manshone për këmbë që 

nxehen në mënyrë jo elektrike, cizme me nyje, cizme, shtojca cizmesh, sumbuj metalik për 

këpucë futbolli, pajisje nga metali për këpucë dhe cizme, këllëfa për mbathje, bordura për 

cizme dhe këpucë, taka për cizme dhe këpucë (shtrëngues takash), brekë, këmisha, shilar 

këmishe, pjesë të përparme të këmishës, maica, këmisha me mëngë të shkurta, jelek grash, 

jelek, xhaketa, kanatierë (peshkim-), xhaketa të rënda, kombinime (veshje), kombinime 

(veshje të brendshme), veshje të gatshme, jaka të ndashme dhe jaka, veshje lëkure, veshje 

nga imitimi i lëkurës, kapela për dush, sandale, fustane, astare të gatshme (pjesë të veshjes), 

pallto (për veshje), gabardina (për veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë leshi, pulovër, 

xhemper, uniforma dalluese, shirita dore (për veshje), shtojca për mbathje, faculeta 

(veshje), gëzof me kapuç, pelerina, fustane të gjata, honihopke, mbrojtëse të këmbëve, 

veshje të thurur, veshje për gjimnastikë, veshje të jashtme, veshje të brendshme, sandale, 

brekë dhe veshje të brendshme, kapela, shami për kokë (për veshje), togë, rripa për këpucë, 
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kostume, turban, artikuj për veshje, mbathje, sandale, këpucë, patika, xhingëla (ornamente 

për veshje), jastëk me kapëse, ornamente për kokë dhe këpucë (jo nga metali i çmuar), 

kapëse (përveç nga stolitë e çmuara), artikuj kinkalerie (përveç perit dhe fijes), shirita për 

flokë, butonë, byzylyk, frerë për drejtimin e fëmijëve, brosh (aksesorë veshjeje), kuti për 

qepje, kapëse rripi, lidhëse këpucësh, kurora lulesh artificiale, veshje të çajnikut, distinktiv 

ornamental, këllëf për qepje, diademe, kuti gjilpërash (jo nga metali i çmuar), bigudi për 

kaçurrela (aksesorë veshjeje), lidhëse këpucësh, mushama krahu për veshje, kapëse flokësh, 

shenja dalluese, jo nga metali i çmuar, xhingla (pasementeri), numra ose shkronja për 

vendosje në çarçaf, karfica flokësh, shtrëngues flokësh, pasementeri, pendëla zogjësh 

(aksesorë veshjeje), xhufka, mbërthyes patenti (kinkaleri), numra të garuesve, pjesë 

ornamentale të përdorura përmes nxehtësisë për materiale tekstili (kinkaleri), gjilpëra, 

mbërthecka për tepiha dhe qilima, mbërthecka metali, pupla struci (aksesorë veshjeje), 

kapëse korseje, shirita (shpërblime), qëndistari, spango për pjesë qarkore, për veshje, 

xhufka (pasementeri), shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve, ornamente flokësh, flokë 

artificial, rrjete flokësh, vrima të këpucëve, kenil (passementerie), shami (dantellë), kapëse 

për biciklistë, mbërthecka fustanesh, shirita vet-ngjitës (kinkaleri), shirita elastik, shirita për 

mbledhjen e perdeve, shirita (passementerie), çengela dhe  sytha (kinkaleri), mbërthecka 

për veshje, lidhëse për veshje, mbërthecka bluzash, varëse për korse (brez), mbajtëse të 

jakës, bordura artificiale, kokadë (pasementeri), girlanda (qëndisje), flokë, lule artificiale, 

pemë artificiale, bishtaleca, kapela për ngjyrosjen e flokëve, kurora artificiale, ve artificiale, 

bordura (pasementeri), gërsheta floku, paruka, qëndisje argjendi, mbërthecka për veshje, 

lidhëse (dantella), tepelek (kufizues) për fustane, trëndafila (pasementeri), mbërthyes 

patenti për çanta, mbajtëse (qepje rrobash), mbërthyes për llastik, dantella fustanesh, 

gërsheta, xhufka, mbërthyes këpucësh.  
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15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga metalet e çmuara 

ose të flakura në to, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera;artikuj argjendarie, gurë të 
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çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3596 

(220) 21/08/2012 

(300) 617376  24/03/1994  IR 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MASSIMO DUTTI 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3597 

(220) 21/08/2012 

(300) 694522  21/05/1998  IR 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex", 

E- 15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave magnetike, disqe 

inqizuese; makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues I të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe 

kompjuterë për procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga metalet e çmuara 

ose të flakura në to, të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera;artikuj argjendarie, gurë të 

çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  
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(210) KS/M/ 2008/3619 

(220) 15/08/2012 

(731) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO 

DI SAN DANIELE 

Via Umberto I, s.n. I33038 SAN DANIELE 

DEL FRIULI (UD) (IT), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Proshutë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3768 

(220) 16/12/2014 

(731) Sika AG Zugerstrasse 50, CH-6341 

Baar, CH 

 
 

(540)  SIKA 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike pë përdorim në industri, çimento kimike dhe përzierje llaçi, 

posaçërisht shtesa për përodrim në prodhimin dhe mbushjeve e poreve të mbushura me ajër, 

përzierje për vonimin dhe përshpejtimin e mjedisit, lidhës dhe agjensë ruajtës, agjensë 

lëngëzues, agjentë plastifikues, agjentë izolues dhe stabilizues, agjentë për shtuarjen e 

padeptërtueshmërisë, rezistencësn dhe qëndrueshmërinë e shtypjes, mjete forcuese, agjentë 

ashpërsimi për çimento, gurë artificial dhe veshje, mjete shpërndarëse për trupa të ngurtë që 

rrjedhin, agjentë për mbrotjen e sipërfaqeve të rrugës; rrëshira artificiale dhe rrëshira 

sintetike si dhe materiale plastike të papërpunuara (në formë pluhuri, granulave apo lëngut), 

agjentë ngjitës bitumeni; agjentë për veshje të gurit; agjentë mbrotjes dhe kundër depërtimit 

të lagështisë për çimento, beton apo ndërtime muri, agjentë për reduktimin e ujit; anti-friz; 

ngjitës që përdoren në industri.  

2  Bojëra, zmalt, llak, agjentë për mbrojtje nga ndryshkja, posaçërisht ngjyra, agjentë 

mbrotjes kundër oksidimit, ngjyra mbrojtëse për çimento apo ndërtime muratorësh, mjete 

mbrojtëse për nën-sipërfaqen e shasisë së veturave, ngjyra të pompimeve paraprake, veshje 

mbuluese (ngjyra); veshje izoluese (ngjyra).  

17  Materiale mbyllëse dhe izoluese, posaçërisht mateirale për izolimin e pikave të 

zgjeruara të bashkimit, përbërës izolues, agjentë izolues, mjete për izolim kundër lagështisë 

për industrinë e ndërtimit, përbërje izoluese për pika bashkimi (nyje), stuko, fletë plastike, 

përbërje izoluese që mund të derdhen, përbërje derdhëse për pika bashkimi (nyje), dhe 

përbërje për shpërndarje, susbtanca të shkumës për qëllime të mbushjes dhe mbledhjes, 

agjentë shkumëzues për izolim, pllaka plastike, rreshira që mund të derdhen, veshje plastike 

izoluese, shiritë izolues, përbërje për mbrojtjen e çative, fleta të përbëra nga materialet e 
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shkumës.  

19  Materiale ndërtimi, posaçërisht veshje për qëllim ndërtimi, beton, elemente çimentoje 

për qëllime ndërtimi, bitumen, mallra nga bitumeni për qëllime ndërtimi, dysheme, llaçe, 

llaçe të mbushura me plastike, shtresa izolimi të mbushura me xham fibroz të bitumenizuar, 

emulsione të bëra nga përbërjet e bitumenit-gomës, lidhës për ndërtimin e rrugëve, 

materiale për ndërtimin e rrugëve, materiale për sipërfaqe të rrugëve, produkte për veshje, 

çimento; veshje për mbulesa të dyshemeve, përbërje që derdhen për qëllime të prodhimit të 

mbulesa të dyshemeve dhe përbërjeve të përhershme elastike për mbulesat e dyshemeve 

(materiale ndërtimi jo nga metali).  

27  Mbulesa të dyshemeve të bëra nga monomerët apo polimerët reaktivë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3800 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PROGYNOVA 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente kryesisht preparate hormonale që përmbajnë steroide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3801 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2008/3803 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368, Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NEXAVAR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinarike, preparate për diagnostifikim për përdorim 

medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3804 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  YAZ 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike kryesisht kontraceptivë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3805 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NEBIDO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate Hormonale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3808 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Primolut 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte që shërbejnë për ruajtjen e bimëve.  

5  Medikamente, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra farmaceutike, suva, preparatet 
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për asgjësimin e kafshëve dhe bimëve, produkte për ruajtjen e bimëve, insekticide dhe 

fungicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3809 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj 

nena Tereze 29/1 B.4  10000 Prishtina  

Republic of Kosovo 
 

(540)  NIMOTOP 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaçe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3810 

(220) 21/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TRIQUILAR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe kemikate për përdorim sanitar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3811 

(220) 21/02/2012 

(300) 832122  15/06/2004  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  XOFIGO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substance farmaceutike, preparate diagnostike dhe reagenc për 

përdorim medicinal.  
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(210) KS/M/ 2008/3812 

(220) 21/08/2012 

(300) 934428  01/08/2007  IR 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  QLAIRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, preparate hormonale të gjitha të përfshira në kë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3813 

(220) 21/08/2012 

(300) 495576  12/08/1985  IR 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MIRANOVA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe kemikate për përdorim sanitar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3814 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BX7 

 

 
     

 

(511) 34  Artikuj për duhanpirësit, shkrepsa gazi, mbushësit e tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3815 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BIC MATIC 

 

 
     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, lapsa mekanik, stilolapsa, stilolapsa 
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ball-point, stilolapsa me majë patroni.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3816 

(220) 21/08/2012 

(300) 379892  28/05/1971  IR 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MICROGYNON 

 

 
     

 

(511) 5  Ilace, produkte farmaceutike dhe produkte për qëllime sanitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3817 

(220) 21/08/2012 

(300) 573544  09/07/1991  IR 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  YASMIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, kryesisht kontraceptivë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3818 

(220) 21/08/2012 

(300) 640577  06/07/1995  IR 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  JEANINE 

 

 
     

 

(511) 5  Ilace, kryesisht preparatet e hormoneve steroide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3819 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

(540)  TROPICOLORS 
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France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(511) 16  Lapsa, shajak shkrimi dhe ngjyrosës, nënvizues, shkumës me ngjyrë, shkumës, 

mbajtës i stilolapsit, stilograf, stilolaps ball-point, stilograf ball-point, të gjitha instrumentet 

e shkrimit dhe pjesët e tyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3820 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  EASY-GLIDE SYSTEM 

 

 
     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, lapsa mekanik, stilolapsa, stilolapsa 

ball-point, stilolapsa me majë patroni, bojë për instrumentet e shkrimit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3821 

(220) 21/08/2012 

(300) 744146  25/09/2000  IR 

(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  LEVITRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate diagnostike dhe reagens për 

përdorim medicinal. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3822 

(220) 21/08/2012 

(300) 787730  08/08/2002  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  XARELTO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate diagnostike dhe reagens për 

përdorim medicinal.  
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(210) KS/M/ 2008/3823 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Lapsa, shajak shkrimi dhe ngjyrosës, nënvizues, shkumës me ngjyrë, shkumës, 

mbajtës i stilolapsit, stilograf, stilolaps ball-point, stilograf ball-point, të gjitha instrumentet 

e shkrimit dhe pjesët e tyre.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3824 

(220) 21/12/2012 

(731) SOCIET BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BIC COMFORT 3 

 

 
     

 

(511) 8  Brisqe të rrojës dhe teh për brisqe të rrojës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3825 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Cakmak fërkues për ndezje të gazit.  
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34  Artikuj për duhanpirësit, shkrepsa, shkrepsa gazi dhe mbushësit e tyre; shprepsa për 

ndezjen e skarës dhe qirinjëve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3826 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, lapsa mekanik, stilolapsa, lapsa ball-

poin, lapsa me majë patroni dhe stilolaps ngjyrosës me majë shajaku, ngjitës për zyre, 

materiale arti, furca për pikturim, shënues, nënvizues, lapsa ngjyrosës, bojë shkrimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3827 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Brisqe rroje dhe teh për brisqet e rrojës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3828 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa mekanik, lapsa, majë lapsi, lapsa 
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ngjyrosës, shkumës, lapsa shkrimi dhe ngjyrosës me majë shajaku, vizore për vizatim, 

mprehëse, mbajtës i stilolapsit, majë pene, bojë, kompas për vizatim, shpues zyre, stilolaps 

me majë patroni, nënvizues, shënues, dërrasa shkrimi, shirit korrigjues për letra shkrimi, 

lëng korrigjues, stilolpas korrigjues, goma shlyese.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3829 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune; parfumeri, vajëra esencial, kozmetikë, kremëra për flokë, kremëra pas 

rrojës, produkte të rrojës.   

8  Brisqe të rrojës dhe teh për brisqe të rrojës.   

12  Aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete, bicikleta, automobilë; barkë, barkë 

për kënaqësi, barkë lundrimi, anije, lundër, rrem (vegla lundrimi).   

16  Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, jo të përfshira në klasët e tjera, 

veqanërisht artikuj kartoni për paktim, canta, qese, pliko, canta të vogla, nga letra; bllok 

shënimesh, libra shkrimi apo vizatimi, kalendar, almanak; gjëra të shtypura; katalogje, 

pamfleta; materiale për libërlidhje; fotografi; letër shkrimi; materiale ngjitëse për zyre, shirt 

ngjitës për zyre, afishe, transferues, shirit korrigjimi, produkte korrigjuese në form të lëngët 

për lzyre, stilolapsa korrigjues; furnizime për artistë; furca për pikturim; makina shkrimi 

dhe gjëra për zyre (përveq mobiljeve), instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, stilolapsa, 

stilolapsa ball-point, lapsa mekanik, lapsa, stilolapsa me majë shajaku, nënvizues; material 

udhëzues dhe mësimdhënës (përveq aparateve), dërrasa shkrimi; materiale plastike për 

paketim vecanërisht canta, qese, fletë e hollë dhe tabak; printer, blloqe printimi.   

18  Lëkurë dhe imitimet e tyre; bagazh dhe valixhe, kasa, cantë shpine, cantë dore, canta 

rul, canta plazhi, canta udhërimi, canta shkolle, qese shkolle, qese, canta të vogla, canta për 

lojë, valixhe e vogël, kuti për kartela, kuletë, canta të vogla jo të bëra nga metali i cmuar, 

komplete udhërimi, cantë tualeti të zbrazëta, këllëf (lëkurë) për mobil, telefon, cadra, dhe 

cadra dielli.   

25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.   

28  Lojra, lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport, përveq veshjeve, mbathjeve dhe 

shtrojave; dërrasë lundrimi, dërrasë sërfi, ski për ujë, dërrasë trupi, direkë për dërrasa 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

54 

 

lundrimi, parzmore për dërrasa lundrimi, mbulesa të dizajnuara veqanërisht për dërrasa 

sërfi.  

 

  

34  Artikuj për duhanpirësit, shkrepsa, shkrepsa gazi, mbushësit e tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3830 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BIC REACTION 

 

 
     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, stilolapsa, lapsa mekanik, lapsa, 

stilolapsa shënues, shënues nënvizues.   

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3832 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit, celula elektrike, bateri akumuluese 

elektrike, bateri elektrike; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit 

ose imazheve; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; helmeta mbrojtëse për 

sport; kostume. Doreza dhe masak të zhytjes; thjerrëza (optik), size dielli, size sporti, kuti 

thjerrëzash; jelektë, rripa dhe fëshikëza notimi për sportet detare.   

25  Veshje të gatshme për burra, grad he fëmijë; të brendshme grash, robdëshambër, rroba 

banjo, kapela notimi; pizhama, robdëshambër, xhemper, funde,  fustana, pantollona, 

pantollona të shkurtëra, xhaketa, pallto, bluza, fanella, pajë për të porsalindur, kravatë, shall 

për qaf, rripa, doreza (veshje), rroba rezistente ndaj ujit, kostume të lagëta për skijim uji, 

veshje sportive (përveq veshje për zhytje); kapela, kasketë, kapelë grash, corape të 

shkurtëra, corape të gjata, triko, mbathje (përveq mbathjeve ortopedike), pandofle, cizme; 

mbathje sporti dhe plazhi.   
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(210) KS/M/ 2008/3833 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa mekanik, lapsa, majë lapsi, mbajtës 

stilolapsi, stilolaps me majë patroni, bojë, fishekë ngjyre, stilolapsa, mbushës për stilolapsa, 

shënues nënvizues, stilolapsa shënues.   

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3834 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 15 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune, xhel banjo dhe dushi dhe kripë jo për përdorimë mjeksor; preparate 

kozmetike për kujdesin e lëkurës veqanërisht kremra, qumsht, locione, xhel, vajra të thatë 

balsami për fytyrë dhe trup; preparate kozmetike për mbrojtjen nga dielli dhe pas diellit; 

preparate të rrojës dhe të pas rrojës; kremra depilues; shampon dhe locione flokësh; vajëra 

esenciale.   

5  Produkte për kujdesin e lëkurës dhe higjienës për përodirm mjeksor dhe farmaceutik; 

produkte për ngadalësimin e ri-rritjes së flokëve, përtharjes, preparate kundër plakjes dhe 

anti bakteriale.  
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(210) KS/M/ 2008/3835 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 16 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ADVANCE 

 

 
     

 

(511) 8  Brise të rrojës dhe teh për brisqet e rrojës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3836 

(220) 15/10/2008 

(300) 545106  08/11/1989  IR 

(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  KOGENATE 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaçe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3837 

(220) 21/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, artikuj për duhanpirësit; shkrepsa.   
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(210) KS/M/ 2008/3838 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, lapsa mekanik, stilolapsa; stilolapsa 

ball-point; stilolapsa me maj patroni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3839 

(220) 15/08/2012  

(731) SOCIETE BIC 15 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PRISMO 

 

 
     

 

(511) 16  Aksesore shkrimi në veqanti lapsa, stilolapsa, laspa mekanik, lapsa ngjyrosës, 

lapsa ball-point, lapsa, pastele, lapsa shënues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3840 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 16 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Artikuj shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, stilolaps me majë shajaku, laps mekanik, 

stilolaps, laps ball-point, lapsa me majë patroni.  
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(210) KS/M/ 2008/3841 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MAGNEVIST 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike, kryesisht agjentët kontrast paramagnetik që përdoren 

rezonancë të tomografisë bërthamore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3842 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Lapsa; lapsa me majë shajaku për shkrim dhe ngjyrosje; nënvizues; shkumës me 

ngjyrë, shkrumës; mbajtës i lapsave; stilograf; lapsa ball-point; stilograf ball-point; aparate 

shkrimi dhe pjesë të tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3843 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TECHNOLIGHT 

 

 
     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, vegla ngjyrosëse, produkte korrektuese në 

form të lëngshme apo ngurtë, nënvizues, bojë shkrimi.  
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(210) KS/M/ 2008/3844 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PURE3 

 

 
     

 

(511) 8  Brisqe të rrojës dhe teh për brisqe të rrojës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3845 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ILOMEDIN 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte farmaceutike, kryesisht preparate kardiovaskulare, duke mos i përfshirë 

produktet veterinare.  

5  Produkte farmaceutike, kryesisht preparate kardiovaskulare, duke mos i përfshirë 

produktet veterinare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3846 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PRIMOVIST 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kryesisht medium kontrast.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3847 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ULTRAVIST 

 

 
     

 

(511) 5  Agjentët kontrast radiologjik për qëllime farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2008/3849 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Gastrografin 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare, opacifierë, suva, gaza kirurgjike, 

dezinfektues, preparate për kontroll të barishteve dhe insekteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3850 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GYNODIAN 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente kryesisht preparate hormonale për aplikim posaçërisht tek femrat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3851 

(220) 21/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Bayer 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, 

materiale minerale të papërpunuara, manures, resins, ngjitëse, abetaret dhe materiale për 

rrezitje, produkte për ruajtjen e ushqimeve; oxidizers, lëndëve të para dhe gjysmë të 

prodhuara për prodhimin e letrës.  

2  Ngjyra, ngjyra, fletë metalike, bojra, lacquers, të mordants, resins, 

preservatives kundër ndryshk, për të mbajtur materiale druri.  

3  Polishes, furbishing dhe ruajtjen lëkurë dylli kripëra kat dush, parfume, kozmetike, vajra 

esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte dhe përgatitjet për koll, ngjyra 

lavanderi lavanderi, për të hequr materiale, materiale për pastrimin dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës) , gërryes. 
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4  Lëndët djegëse të ngurta, dylli, materialet e përdorura për vajra, ndriçimit industriale dhe 

yndyrnave, lubrifikantë, benzinë, qirinj, fenerë, ëicks llambë; materiale për ruajtjen e 

lëkurë; oxidizers.  

5  Droga, kimikate për mjekësisë dhe higjienës, droga farmaceutike, suva, dressings 

kirurgjikale, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, disinfectants, materiale 

shtypur për dentistët, materiale për vizituën tuaj dhëmbët, ujë kripëra minerale dhe kripëra 

dush; ushqime diete; zakonshëm mjekësore.  

6  Lëndëve të para minerale, metale, i papërpunuar apo gjysëm-punuar, pjesë për ndërtimin 

e hekurudhave superstrukturës, pajisje e vogël, libra bravandreqës dhe farkëtarit, flokët, 

pajisje metalike, artikuj e tel, produkteve fletë metalike, spiranca, zinxhirët, kushineta dhe 

topa çeliku, këmbanat, grepa dhe sytë, safes dhe kaseta metalike, metal formë mekanikisht 

apo me dorë, materiale ndertimi i mbështjellë dhe i hodhi, gize makinë; objekte nikel, 

objekte argjendi dhe të ngjashme lidhjeve; materiale pajisje paketimi alumini për korniza 

tapicier punës.  

7  Makina, përkatësisht makinerive te ambalazhimit dhe decanting, centrifugale, filtra, 

makina përzierjen dhe të sqarojë, shtyn, makina për përpunimin e tekstileve dhe pjesët e 

tyre, rripa makinë, makina, gjegjësisht mjetet makine me funksionim automatik, vegla barn, 

kopshtari dhe bujqësia; objekte përdoren për teknik qëllime, gome dhe zëvendëson gome.  

8  Takëm, mjetet, scythes, sickles, thika, objekte të përdorura për qëllime të gomës teknike, 

dhe zëvendësuesit e gomës, enë kuzhine të qëndrueshme, të kopshtarisë dhe bujqësi.  

9  Pajisjet e shpëtimit, zjarri aparatet, pajisje fizika, kimia, optika, inxhinieri elektrike, 

Topografi, detar, peshon, duke sinjalizuar, matjen, monitorimin, fotografike, film dhe radio, 

folësit, duke folur makina, makina llogaritur, regjistrat para objekteve të prodhuara 

përdoren për qëllime teknike , gome dhe zëvendësuesit e gomës.  

10  Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 

prostetike.  

11  Shtëpiake dhe enë kuzhine, ndriçim ngrohje dhe gatim, frigoriferike, tharje dhe ventilim 

sistemet e tubave të ujit, banja dhe closets, filtra, tharëse, aparat distilimi, pajisje, tifozët.  

12  Automjetet tokës, ajrit dhe ujit, automobila, biçikleta, pajisje makinash dhe biçikleta, 

duke përfshirë gomat, pjesë automjeteve, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome 

dhe zëvendësuesit e gomës.  

13  Armët e zjarrit, eksplozivëve, fishekzjarre, predhat dhe municionet.  

14  Metale të cmuara, objekete ari, argjendi, bizhuteri të vërteta dhe imitim, orë dore dhe 

orë muri (orat dhe ora dore) dhe pjesët për to.   

15  Instrumente muzikore dhe pjese për këto instrumente.  

16  Ngjitës, letër, karton, letër dhe karton, materiale të papërpunuara dhe gjysëm të 

përpunuara për prodhimin e letrës, produkte forografike dhe printim, letra për luajtje, 

shenja dhe shenja pllakatë, letra, fotografi, punë dore dhe arikuj për shkrim, vizatim, 

pikturim dhe modelim, shenjëzim,  pajisje dhe elemente për zyre (përpos mobiljeve), 

materiale instruksionale, materiale për përdorim në paketim.  

17  Lëndëve të para minerale, materiale për nënshkrimin dhe caulking, materialeve të 

nxehtësisë mbajtjen, materiale izoluese, materiale për paketim, materialeve të papërpunuara 

dhe objekte përdoren për qëllime teknike zëvendësues, gome dhe gome, tuba fleksibël, 

materiale të përdorura për bllokim për dyshek; objekteve bërë nga pllaka mikë.  

18  Lëkurë, gut, lëkurë, lesh, cadra dhe cadra, bastunet, mallrat e udhetimit, takëme kuajsh, 

i ceinturerie, artikuj lëkure, artikuj lëkure, pajisje mbreh, parzmore.  
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19  Lëndë të para minerale, guri natyror dhe artificial, çimento, gëlqere, zhavor, suva, tar, 

asfalt, tar, kallam Mats, kartoni për kulmet, shtëpitë e lëvizshme, zjarrit, materiale ndertimi, 

objekte arti, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome dhe gome zëvendësuesit, 

objekte të bëra nga balta.  

20  Objekte druri, duke përfshirë kuti, barel dhe materialet e paketimit, të objekteve të 

kockave, brinjëve, guacës së breshkës, eshtrave të balenave, fildish, perla, qelibar, argjile e 

bardhë, të kthyer objekte, të gdhendura ose endur, korniza fotosh, maket për rrobaqepesit 

dhe frizerët, mobilje, pasqyra , tapiceri, pajisje për punë tapiceri, shtretër, dhe objekteve të 

artit.  

21  Ngrihës flokësh, brusha për flokë, furçë, brusha, kombinezon, sfunxher, enë kuzhine 

tualet, materiale të pastrimit, pullë çeliku, i konservuar dhe emaluar, objekte alumini, 

kryesisht llamba dhe materiale alumini për paketim, vegla për shtëpi dhe, gatim kopshtari 

dhe bujqësi, materiale të papërpunuara dhe objekte të bëra nga, porcelani, balta dhe qelqi, 

objekteve të bëra për qëllime teknike, zëvendësues gome dhe gome.  

22  Produktet e litarit, rrjeta, fibra tekstili, materialet e përdorura në mbushje për krijimin e 

dyshekut, tenda, vela, thasë për paketimin e materialeve.  

23  Fije.  

24  Artikuj femrash, pëlhura, pëlhura të thurura, ndjeshme, perde, batanije, flamuj, lëndë të 

para dhe gjysmë të prodhuara për të bërë letër.  

25  Kapelë, këpucë, çorape të holla, çorape, veshje të endura e të thurura, veshje, të 

brendshme, korset, lidhëza, aski, doreza dhe artikuj tekstili.  

26  Puna e frizerisë, puna, metodat e flokëve, lule artificiale, hala, kunjat, objekte leonikes, 

stoli, shirita, kufijtë, butonat, dantella, qëndisje, grepa dhe sytë, pajisje për punë tapiceri.  

27  Letër për mure, qilim, mat, linoleum, mushama.  

28  Grepa, grep për pemën e Krishtlindjeve, lodra, veshje sportive dhe gjimnastikë, e 

patina, shkumës për bilardo.  

30  Akull, kryesisht akull për të ftohur.   

31  Produkte bujqësore, pylltarie, hortikulture, gjethesh, peshkimi dhe gjuetie, malt, sanë, 

materiale të papërpunuara dhe gjysëmtë përpunuara për bërjen e letrës.  

32  Ujë mineral, pije të lehta.   

34  Shkrepëse, duhan I papërpunuar, duhan I përpunuar, letër për cigare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3852 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BAYER 
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(511) 1  Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, 

materiale minerale të papërpunuara, manures, resins, ngjitëse, abetaret dhe materiale për 

rrezitje, produkte për ruajtjen e ushqimeve; oxidizers, lëndëve të para dhe gjysmë të 

prodhuara për prodhimin e letrës.  

2  Ngjyra, ngjyra, fletë metalike, bojra, lacquers, të mordants, resins, 

preservatives kundër ndryshk, për të mbajtur materiale druri.  

3  Polishes, furbishing dhe ruajtjen lëkurë dylli kripëra kat dush, parfume, kozmetike, vajra 

esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte dhe përgatitjet për koll, ngjyra 

lavanderi lavanderi, për të hequr materiale, materiale për pastrimin dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës) , gërryes.  

4  Lëndët djegëse të ngurta, dylli, materialet e përdorura për vajra, ndriçimit industriale dhe 

yndyrnave, lubrifikantë, benzinë, qirinj, fenerë, ëicks llambë; materiale për ruajtjen e 

lëkurë; oxidizers.  

5  Droga, kimikate për mjekësisë dhe higjienës, droga farmaceutike, suva, dressings 

kirurgjikale, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, disinfectants, materiale 

shtypur për dentistët, materiale për vizituën tuaj dhëmbët, ujë kripëra minerale dhe kripëra 

dush; ushqime diete; zakonshëm mjekësore.  

6  Lëndëve të para minerale, metale, i papërpunuar apo gjysëm-punuar, pjesë për ndërtimin 

e hekurudhave superstrukturës, pajisje e vogël, libra bravandreqës dhe farkëtarit, flokët, 

pajisje metalike, artikuj e tel, produkteve fletë metalike, spiranca, zinxhirët, kushineta dhe 

topa çeliku, këmbanat, grepa dhe sytë, safes dhe kaseta metalike, metal formë mekanikisht 

apo me dorë, materiale ndertimi i mbështjellë dhe i hodhi, gize makinë; objekte nikel, 

objekte argjendi dhe të ngjashme lidhjeve; materiale pajisje paketimi alumini për korniza 

tapicier punës.  

7  Makina, përkatësisht makinerive te ambalazhimit dhe decanting, centrifugale, filtra, 

makina përzierjen dhe të sqarojë, shtyn, makina për përpunimin e tekstileve dhe pjesët e 

tyre, rripa makinë, makina, gjegjësisht mjetet makine me funksionim automatik, vegla barn, 

kopshtari dhe bujqësia; objekte përdoren për teknik qëllime, gome dhe zëvendëson gome.  

8  Takëm, mjetet, scythes, sickles, thika, objekte të përdorura për qëllime të gomës teknike, 

dhe zëvendësuesit e gomës, enë kuzhine të qëndrueshme, të kopshtarisë dhe bujqësi.  

9  Pajisjet e shpëtimit, zjarri aparatet, pajisje fizika, kimia, optika, inxhinieri elektrike, 

Topografi, detar, peshon, duke sinjalizuar, matjen, monitorimin, fotografike, film dhe radio, 

folësit, duke folur makina, makina llogaritur, regjistrat para objekteve të prodhuara 

përdoren për qëllime teknike , gome dhe zëvendësuesit e gomës.  

10  Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 
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prostetike.  

11  Shtëpiake dhe enë kuzhine, ndriçim ngrohje dhe gatim, frigoriferike, tharje dhe ventilim 

sistemet e tubave të ujit, banja dhe closets, filtra, tharëse, aparat distilimi, pajisje, tifozët.  

12  Automjetet tokës, ajrit dhe ujit, automobila, biçikleta, pajisje makinash dhe biçikleta, 

duke përfshirë gomat, pjesë automjeteve, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome 

dhe zëvendësuesit e gomës.  

13  Armët e zjarrit, eksplozivëve, fishekzjarre, predhat dhe municionet.  

14  Metale të cmuara, objekete ari, argjendi, bizhuteri të vërteta dhe imitim, orë dore dhe 

orë muri (orat dhe ora dore) dhe pjesët për to.   

15  Instrumente muzikore dhe pjese për këto instrumente.  

16  Ngjitës, letër, karton, letër dhe karton, materiale të papërpunuara dhe gjysëm të 

përpunuara për prodhimin e letrës, produkte forografike dhe printim, letra për luajtje, 

shenja dhe shenja pllakatë, letra, fotografi, punë dore dhe arikuj për shkrim, vizatim, 

pikturim dhe modelim, shenjëzim,  pajisje dhe elemente për zyre (përpos mobiljeve), 

materiale instruksionale, materiale për përdorim në paketim.  

17  Lëndëve të para minerale, materiale për nënshkrimin dhe caulking, materialeve të 

nxehtësisë mbajtjen, materiale izoluese, materiale për paketim, materialeve të papërpunuara 

dhe objekte përdoren për qëllime teknike zëvendësues, gome dhe gome, tuba fleksibël, 

materiale të përdorura për bllokim për dyshek; objekteve bërë nga pllaka mikë.   

18  Lëkurë, gut, lëkurë, lesh, cadra dhe cadra, bastunet, mallrat e udhetimit, takëme kuajsh, 

i ceinturerie, artikuj lëkure, artikuj lëkure, pajisje mbreh, parzmore.   

19  Lëndë të para minerale, guri natyror dhe artificial, çimento, gëlqere, zhavor, suva, tar, 

asfalt, tar, kallam Mats, kartoni për kulmet, shtëpitë e lëvizshme, zjarrit, materiale ndertimi, 

objekte arti, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome dhe gome zëvendësuesit, 

objekte të bëra nga balta.  

20  Objekte druri, duke përfshirë kuti, barel dhe materialet e paketimit, të objekteve të 

kockave, brinjëve, guacës së breshkës, eshtrave të balenave, fildish, perla, qelibar, argjile e 

bardhë, të kthyer objekte, të gdhendura ose endur, korniza fotosh, maket për rrobaqepesit 

dhe frizerët, mobilje, pasqyra , tapiceri, pajisje për punë tapiceri, shtretër, dhe objekteve të 

artit.  

21  Ngrihës flokësh, brusha për flokë, furçë, brusha, kombinezon, sfunxher, enë kuzhine 

tualet, materiale të pastrimit, pullë çeliku, i konservuar dhe emaluar, objekte alumini, 

kryesisht llamba dhe materiale alumini për paketim, vegla për shtëpi dhe, gatim kopshtari 

dhe bujqësi, materiale të papërpunuara dhe objekte të bëra nga, porcelani, balta dhe qelqi, 

objekteve të bëra për qëllime teknike, zëvendësues gome dhe gome.  

22  Produktet e litarit, rrjeta, fibra tekstili, materialet e përdorura në mbushje për krijimin e 

dyshekut, tenda, vela, thasë për paketimin e materialeve.  

23  Fije.  

24  Artikuj femrash, pëlhura, pëlhura të thurura, ndjeshme, perde, batanije, flamuj, lëndë të 

para dhe gjysmë të prodhuara për të bërë letër.  

25  Kapelë, këpucë, çorape të holla, çorape, veshje të endura e të thurura, veshje, të 

brendshme, korset, lidhëza, aski, doreza dhe artikuj tekstili.  

26  Puna e frizerisë, puna, metodat e flokëve, lule artificiale, hala, kunjat, objekte leonikes, 

stoli, shirita, kufijtë, butonat, dantella, qëndisje, grepa dhe sytë, pajisje për punë tapiceri.  

27  Letër për mure, qilim, mat, linoleum, mushama.  

28  Grepa, grep për pemën e Krishtlindjeve, lodra, veshje sportive dhe gjimnastikë, e 
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patina, shkumës për bilardo.  

30  Akull, kryesisht akull për të ftohur.   

31  Produkte bujqësore, pylltarie, hortikulture, gjethesh, peshkimi dhe gjuetie, malt, sanë, 

materiale të papërpunuara dhe gjysëmtë përpunuara për bërjen e letrës.  

32  Ujë mineral, pije të lehta.   

33  Venë dhe spirit.  

34  Shkrepëse, duhan I papërpunuar, duhan I përpunuar, letër për cigare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3853 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, të 

lëndëve të para minerale.  

2  Ngjyra për lavanderi, të preservatives kundër ndryshk.  

3  Kozmetike, parfume, vajra esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte, 

preparatet koll, me substanca për shkëputjen, materiale për pastrim dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës), të gërryes.  

5  Kimikatet për luftën kundër sëmundjeve të drithërave, shtypur materiale për dentistët, 

materialet për dhëmbët e ndaluar, të zakonshëm mjekësore, ushqime diete.  

6  Lëndëve të para minerale.  

9  Aparatet zjarrit, pajisjet e shpëtimit.  

10  Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 

prostetike.  

17  Lëndëve të para minerale.  

19  Materialet minerale te paperpunuara.  

31  Malt, foragjere.  
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(210) KS/M/ 2008/3854 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BILISCOPIN 

 

 
     

 

(511) 5  Medium Kontrast i rrezeve X për përdorim farmaceutik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3855 

(220) 15/08/2012 

(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 

Bayerwerk, 51368 LEVERKUSEN, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Adalat 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3856 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GLUCOBAY 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaçe, kryesisht produkte anti-diabetike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3857 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CRISTAL 

 

 
     

 

(511) 16  Lapsa; lapsa ball-point; stilolapsa me majë patroni; stilolapsa ball-point ne majë 

patroni, bojë shkrimi; aparate shkrimi dhe pjesët e tyre.  
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(210) KS/M/ 2008/3858 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BETAJECT 

 

 
     

 

(511) 10  Instrumente mjekësore, kryesisht sisteme injektive për aplikimin e Beta-

interferonit që përmban preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3859 

(220) 15/08/2012 

(731) Alcafleu Management GmbH & Co. 

KG Lilienthalstrasse 4, 12529 Schönefeld 

OT Waltersdorf, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  FLUDARA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, në veqanti preparate kemoterapeutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3860 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BAYER SCHERING PHARMA 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi.   

5  Preparate farmaceutike dhe veterinarike; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

preparate diagnostifikuese dhe reagens [ër qëllime medicinale; substanca dietale të 

përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për foshnje; leukoplaste, materiale për fashim; 

dezinfektues.  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjike, medicinale dhe veterinarike.   

16  Gjërat e shtypura dhe publikimet, revistat dhe gazetat, manualet, librat, materiale 

mësimore dhe edukative (përpos aparaturave) nga lëmia e mjeksisë, mbi mënyrën e jetesës 

dhe kujdesit shëndetësor.   

41  Edukimin dhe trajnimin nga lëmia e mjeksisë, stili i jetës dhe kujdesi shëndetësor, dhe 

informata në lidhje me edukimin dhe trajnimin në fjalë; publikimin e librave, manualeve, 

revistave, gazetave dhe gjërave të tjera të shtypura dhe mediave përkatëse elektronike 

(përfshirë CD-ROM’ët) nga fusha e shëndetësisë, stilit të jetës dhe mjeksisë (përpos për 
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qëllime reklamimi); aranzhimin dhe organizimin e kongreseve, konferencave dhe 

seminareve nga fusha e përkujdesit të shëndetësisë, stilit të jetës dhe mjeksisë.  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe skicimet në lidhje me to; 

analizimet industriale dhe shërbimet hulumtuese.   

44  Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesi higjenik dhe bukurie për 

njerëz dhe kafshë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3861 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SCHERING 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet për të shëruar, lehtësuar dhe parandaluar sëmundjet e njerëzve dhe 

kafshëve, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra dhe preparate farmaceutike, serume, 

vaksina, preparate organo-terapeutike të zakonshme, gaza, preparate për asgjësimin e 

kafshëve dhe bimëve, disinfektues.  

10  Instrumente dhe aparate higjienike për kirurgë dhe mjekë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3862 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri dhe shkencë; preparate kimike për përdorim në  

bujqësi, hortikulturë  dhe pylltari; preparate kimike për trajtimin e farërave (të përfshira në 

këtë klasë); rëshira artificiale të  papërpunuara; plastikë  të  papërpunuar; fertilizues; 

ngjitesa për përdorim në  industri.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinarike; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; insekticide; fungicide; herbicide.   

31  Produkte dhe drithëra bujqësore, pylltarie dhe kopshtarie (të përfshira në këtë klasë); 
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fara; gjëra ushqimore për kafshë dhe aditiv ushqimorë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3863 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kryesisht preparate hormonale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3864 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike si dhe preparatet sanitare.  
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(210) KS/M/ 2008/3865 

(220) 15/08/2012 

(731) STYPEN 14, rue Jeanne d'Asnières 

92110 CLICHY, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi, lapsa dhe mbajtës i lapsavë përfshirë lapsa me majë patroni, 

stilografe, lapsa ball-point, majë penë dhe majë të cilat mbajnë instrumente shkrimi 

përfshirë edhe ato të bëra nga materiali shajak apo plastik, mbajtës i lapsave të grafitit, 

grafit, lapsa, mbajtës lapsash, mprehës lapsash, fshirëse lapsash, instrumente shënimi, 

fishekë boje dhe mbushës, bojë shkrimi likuide, shlyes ngjyre dhe produkte për shlyerjen e 

shkrimit, shlyes gome, letër shkrimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3866 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d'Asnieres 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Lapsa dhe shkumës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3867 

(220) 21/08/2012 

(731) AVENTIS PHARMA S.A. 20, avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY 

FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  RILUTEK 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e paraziteve; fungicide; herbicide.   
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(210) KS/M/ 2008/3870 

(220) 21/08/2012 

(731) AVENTIS PHARMA S.A. 

20, avenue Raymond Aron, 92160 

ANTONY FRANCE, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SURGAM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e paraziteve; fungicide; herbicide.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3871 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex" 

E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kazhmikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3872 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SYNOLITE 

 

 
     

 

(511) 1  Rëshirë artificiale, materiale artificiale, materiale të formëzuara të përbëra nga 

rëshirë polister jo e ngopur (unsaturated) dhe rëshira të tjera të tilla artificiale, duke u 

aplikuar përforcuar me apo pa fibra; produkte kimike për përdorim në lenoleum, gomë dhe 

industritë e inxhinierisë elektrike; produkte kimike për formëzim të përbëra nga rëshira 

polister jo e ngoput dhe rëshira të tjera të tilla artificiale, duke u aplikuar përforcuar me apo 

pa fibra, me përjashtim të yndyrave kimike.   
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(210) KS/M/ 2008/3873 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç.  

25  Rroba të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3874 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  AMPHISOL 

 

 
     

 

(511) 3  Komponimet për përgaditjen e produkteve kozmetike dhe të parfumerisë, kremrave 

për flokë dhe pastave për dhëmbë, në veqanti komponimet e përdorura si bazë apo 

emulsifier për produkte të tilla.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3875 

(220) 15/08/2012 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MASSIMO DUTTI ABSOLUTE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   
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(210) KS/M/ 2008/3876 

(220) 15/08/2012 

(731) Mitsubishi Chemical Europe GmbH 

Willstaeterstr. 30, 40549 Duesseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  XANTAR 

 

 
     

 

(511) 1  Rëshirë artificiale e papërpunuar, materiale plastike të papërpunuara.  

17  Rëshirë artificiale gjysmë e përpunuar, materiale plastike gjysmë e përpunuar.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3877 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BERSHKA 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese me dritë apo mekanikisht, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese;aparate dhe instrumente për 

incizimin, transmetimin dhe reprodukcionin e zërit ose imazheve;incizues magnetic i të 

dhënave, disqe për incizimin e zërit;regjistrues i të hollave;makina llogaritëse, pajisje dhe 

kompjuterë për procesimin e të dhënave;aparate për shuarjen e zjarrit.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, mallra të argjendarëve, gurë të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

35  Shërbime të reklamimit dhe biznesit të përfshirë në këtë klasë; operimet e bizneseve 

apo asistencë në menaxhim, studime ekonomike dhe të tregut si dhe analiza, ndërmarrje e 

studimeve të kompanisë dhe studimeve të menaxhimeve të biznesit, dhe organizimin e 

biznesit, mendimeve të ekspertëve lidhur me performancën, përshkrimin, transkriptimin, 

përgatitjen, përpilimin apo sistematizimin e komunikimeve të shkruara apo incizimeve; 

planifikim, testim, menaxhim, inspektim, vëzhgim, informim dhe mendime të ekspertëve 

lidhur me kompanitë dhe bizneset, auditimin financiar, shërbimet operacionale dhe të 

eksportit; shërbime të përfaqësimit dhe ekskluzivitetit.   
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(210) KS/M/ 2008/3878 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BR-TEST 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri dhe shkencë, edhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari (me përjashtim të fungicideve, herbicideve dhe produkteve për 

shkatërrimin e parazitëve); preparate bilogjike dhe preparate për diagnostifikim tjetër nga 

ajo për përdorim mjeksor apo veterinar; kimikate për analiza laboratorike, të ndryshme nga 

ato për përdorim mjeksor apo veterinar.   

5  Preparate bilogjike dhe preparate për diagnostifikim për përdorim në veterinari; produkte 

kimike për analiza laboratorike, për përdorim në veterinari.   

9  Aparate për testimin e qumështit dhe lëngjeve të tjera (jo për përdorim mjeksor).   

42  Hulumtime në kimi, biologji dhe bakterologji.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3879 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PARSOL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike kundër djegies nga dielli.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3880 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, 

pylltari, rëshirë artificiale dhe sintetike, matëriale plastike të papërpunuara (në formë të 
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pudrës, lëngjeve dhe xhelit), komponime për shuarjen e zjarrit, ngurtësues dhe preparate 

kimike për ngjitje, preparate kimike për ruajtjen e ushqimit, substanca për rrezitje, 

substanca ngjitës për përdorim në industri.   

5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe higjienike, preparate dietitike, leukoplaste për 

qëllime mjeksore, materiale për lidhje, materiale për mbushje të dhëmbëve dhe dyll dentar, 

dezinfektues, preparate për shkatërrimin e barërave të këqija dhe dëmtuesve, integrues 

mjeksorë.   

31  Preparate dhe drithëra bujqësore, hortikulturore, të pylltarisë (jo të përfshira në klasët 

tjera), kafshë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe lule natyrale, ushqim 

për kafshë, integrues për ushqim për kafshë, malt.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3881 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  STAY-C 

 

 
     

 

(511) 31  Gjëra ushqimore për kafshët, shtesa ushqimi për kafshët.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3882 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

35  Shërbime të reklamimit; menaxhim të biznesit tregtar; shërbime të administrimit tregtar; 

shërbime të punëve në zyre; shërbime të dyqaneve shitëse (terme këto që konsiderohen të 

jenë shumë të paqarta nga Byroja Ndërkombëtare sipas rregullit 13.2) të Rregulloreve të 

Përgjithshme).   
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(210) KS/M/ 2008/3883 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA BASIC 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3884 

(220) 15/08/2012 

(731) Sight and Life Foundation 

Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, preparate vitamina.   

16  Gjëra të shtypura.   

41  Shërbimet edukative në lidhje me ushqimin dhe furnizimin me vitamina.   

42  Konsulencë profesionale në lidhje me ushqimin dhe furnizimin me vitamina.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3885 

(220) 13/11/2012 

(300) 684043  15/10/1997  IR 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DELVOZYME 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike dhe biokimike për qëllime industriale dhe shkencore; produkte 

kimike dhe biokimike për ruajtje të ushqimit.  

5  Fungicide.  

29  Pëbërës për prodhimin e djathir (që nuk përfshihen në klasa të tjera).  
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(210) KS/M/ 2008/3886 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CAROCARE 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike dhe biokimike për përdorim industriale në industrinë e ushqimit 

dhe farmaceutike; produkte kimike për ruajtje të ushqimit.   

2  Ngjyra për gjëra ushqimore.   

5  Substanca dietitike për përdorim mjeksor; ushqim për foshnjet.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3887 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Agjente kimike për prodhirmin e verës; enzime për qëllime industriale; ferment për 

qëllime industriale.   

30  Tharm.   

32  Preparate për bërjen e pijeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3888 

(220) 15/08/2012 

(731) DSM IP Assets B.V. 

Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CAROPHYLL 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për shkencë.   
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2  Ngjyrë për gjëra ushqimore dhe gjëra ushqimore për kafshët.  

3  Preparate kozmetike, vajëra esencial, sapune.  

5  Medikamente, produkte kimike për mjeksi dhe higjienë, preparate farmaceutike dhe 

ilace, leukoplaste për qëllime mjeksore, materiale për lidhje, preparate për shkatërrimin e 

barërave të keqija dhe dëmtuesve, dezinfektues.   

31  Gjëra ushqimore për kafshët, shtesa ushqimore për kafshët.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3889 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3890 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 
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shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3891 

(220) 15/08/2012 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, E-

15142 ARTEIXO - LA CORUÑA , ES 

(591) E argjendtë, e bardhë, e kuqe, pantone 

485 dhe e kaltër pantone 2748 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3892 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Polígono Industrial 

de Sabón, parcela 79-B, E-15142 

ARTEIXO, La Coruña, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

80 

 

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3893 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rruarje, ujë pas rroje, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për ombrella; 
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portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash dhe këllëfe 

çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta shkolle; 

çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e fëmijëve; 

çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; 

mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; qafore për kafshë; 

zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë shale për kuaj; 

çanta shpine; çanta shpine me një krah; këllëfe për muzikë; qese, zarfe, çantë postieri për 

qëllime paketimi (nga lëkura).  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pantollona pelenë; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; çorapë; 

shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; qafore (veshje); kanptiera; dorashka pa gishta; veshore (veshje); 

shtroja të brendshme; kravata flutur.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3894 

(220) 15/08/2012 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, E-

15142 ARTEIXO - LA CORUÑA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  AGUA MASSIMO DUTTI 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3895 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  OYSHO 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.  
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9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; makina 

dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin 

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në të, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; punë të zyres.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3897 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rruarje, ujë pas rroje, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 
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preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; makina 

dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin 

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; xhama kundër shkëlqimit vërbues; zingjirë për 

pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; 

jelekë për notë dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për pensne; masa të rrobaqepësve; lenta 

monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; veshje dhe garderobë për mbrojtje 

kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; syze; syze dielli; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për zhytës; lenta plotësuese për pensne; 

kartela magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume 

mbrojtëse për aviatorë; ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate 

telefoni; ura matëse (aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, kaleidoskopë; 

helmeta mbrotjëse; teleskopa; kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë 

matëse; pedometra (pedometra); kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; 

pasqyra optike; mbiujës notues; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; 

instrumente që kanë syze; makina automatike shitëse që funksionojnë me para për qëllime 

argëtimi; pllejer të kasetave; lexues të barkodeve; fanar magjike dhe optik sinjalizues; 

xhama zmadhuese; makina për diktim dhe faturim; mekanizma për aparate që operohen në 

banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; hekur elektrik; programe të incizuara 

kompjuterike; programe operative të incizuara kompjuterike; mausë; përkthyes xhepi 

elektronik; tranzistorë; termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në të, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, bizhuteri, gurë 

të çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra ornamentale dhe për 

kravata; kuti nga metale i çmuar për gjilpëra; këllëfe nga metali i çmuar për gjilpëra; unaza 

nga metali i çmuar për faculeta; vepra të artit nga metali i çmuar; unaza luksove për çelsa; 

medalje; moneda; artikuj argjendi (përpos takëme, pirun dhe lugë tavoline); distinktivë nga 

metali i çmuar; ornamente nga metali i çmuar për këpucë dhe kapela; take-tuke nga metali i 

çmuar për duhanpirës; butone mansheta.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për ombrella; 

portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash dhe këllëfe 

çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta shkolle; 

çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e fëmijëve; 

çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; 
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mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; qafore për kafshë; 

zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë shale për kuaj; 

çanta shpine; këllëfe për muzikë; çanta të vogla dhe çanta postieri për qëllime paketimi 

(nga lëkura).  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për një përdorim; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; mbulojë për krahëror (veshje); shtroja të brendshme; kravata flutur.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim tregatr; punë të zyrës; shërbime të 

shitjes outlet (shkarkime); shërbime të ndihmës tregtare të ofruara përmes kartelave të 

shpërndarjes dhe administrimit të blerjes; organizim të ekspozitave për qëllime tregtare apo 

reklamuese; modelim për reklamim apo promovime të shitjes; publikime të teksteve 

reklamuese; veshje të dritareve të dyqaneve; ndihmë në menaxhimin e biznesit tregtar 

franshizë; demonstrim të mallrave; organizim të ekspozitave tregtare për qëlllime tregtare 

apo reklamimi; promovim të shitjes (për palët e treta); ankande publike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3901 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

ARTEIXO, LA CORUÑA (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza 

për ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme 

çelsash dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i 

çmuar; çanta shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve; çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të 

vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; 

qafore për kafshë; zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë 

shale për kuaj; çanta shpine; këllëfe për muzikë; çanta të vogla dhe çanta postieri për 

qëllime paketimi (nga lëkura).  

24  Tekstil dhe mallra nga tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë për shtratë dhe 

tavolinë; çarçafë për banjo (përpos veshjeve); faculeta për heqjen e grimit; etiketa 
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pëlhurash; pëlhurë astari; dorëza tualeti; varëse muri nga tekstili; faculeta tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; lecka shtëpiake; peshqirë për duar të bërë nga tekstili; perde rrjetë; 

mbajtës perdesh nga tekstili; banderola, flamuj (jo nga letra); pupla (mbulesa me pupla); 

mbulesa për mobilje; mbulesa për jastëk; rrjeta kundër mushkonjave; lecka xhami; roleta 

nga tekstili; pëlhurë biliardi; pëlhurë e gjurmuar për qëndisje; pëlhurë tapicerie; peshqirë 

tekstili.   

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja të 

brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3904 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  OUR QUALITY, YOUR SAFETY 

 

 
     

 

(511) 34  Artikuj për duhanpirësit jo nga metalet e çmuara, ndezës gazi dhe mbushësit e 

tyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3905 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CLIMEN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kryesisht produkte për trajtimin e çrregullimeve 

menopauzale.  
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(210) KS/M/ 2008/3906 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DIANE 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamentet; produkte dhe preparate farmaceutike dhe higjienike; barëra 

farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3907 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 8  Brisqe të rrojës të sigurta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3908 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  VELLEDA 

 

 
     

 

(511) 16  Të gjitha artikujt dhe instrumentet e shkrimit, vizatimit dhe shenjëzimit; mbajtëse 

për shkrim, vizatim dhe shenjëzim në materiale sintetike dhe në formë të fletës apo afisheve 

rul apo jo.   
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(210) KS/M/ 2008/3909 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër dhe produkte të letrës (të përfshira në këtë klasë); letër e flakur dhe fletë për 

përmirësim; leter shkrimi (stationary), letër karbon, ngjitës (materiale ngjitëse) për zyrë; 

shirita ngjyrë për makinat e shkrimit, shirita përmirësues; produkte përmirësuese, gjithashtu 

në formë të lëngshme për tekstin e makinës së shkrimit dhe me makina të tjera të zyrës, për 

tekstin e shkruar me dorë dhe për vizatime dhe kopje; materiale për artisë, veqanërisht 

vizatim, pikturim dhe modelim; paisje jo-elektrike për zyrë; brusha për pikturim.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3910 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex" 

E-15142 Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin dhe 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; incizues magnetik i të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për procesimin e të 

dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; syze.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; orëmatëse dhe 

instrumente tjera kronometrike. 
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(210) KS/M/ 2008/3911 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesa për kokë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3912 

(220) 15/08/2012 

(731) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; media të të dhënave magnetike; 

kartela të mençura (kartela me mikroprocesorë); kartela magnetike, kartela magnetike të 
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identitetit, kartela të mençura apo kartela me qarqe të integruara, çipa (qarqe të integruara), 

ngasës (kompjuterikë), inciziues me shiritë, memorie kompjuterike, mikroprocesorë, 

modemë, interfejs (ndërfaqe), programe të incizuara kompjuterike, pajisje periferike 

kompjuterike.   

35  Reklamime; shërbime reklamimi, duke përfshirë shërbime reklamimi që përfshijnë 

shpërndarjen e prospekteve dhe fletëpalosjeve, drejtpërdrejt ose përmes postës, dhe poashtu 

shpërndarjen e mostrave të produkteve; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime të 

administrimit të biznesit; funksione të zyrës; veshje të dritareve të dyqaneve; demonstrim të 

mallrave; publikim i teskteve të reklamimit; organizim i panaireve për qëllime tregtre dhe 

reklamuese; organizim të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklamuese; promovim të 

shitjes (për tjerë); shërbime të ndihmesës për operimin e kompanive tregtare si franshiza; 

shërbime të ndihmës në funksionet tregtare të biznesit që përbëhet në menaxhimin e 

porosive përmes rrjeteve globale të komunikimit; shërbime mbështetëse për funksione 

industriale dhe tregtare të një kompanie industriale apo tregate përmes lëshimit dhe 

administrimit të kartelave të blerjes; shërbime të modelëve për qëllime reklamimi apo 

promovimi të shitjes; shërbime të promovimit dhe menaxhimit të qendrave tregtare; 

shërbime të mbështetjes për menaxhimin e biznesit apo funksioneve tregtare të kompanive 

industriale dhe tregtare; ankande publike; shërbime promovimi të ofruara nga një kompani 

tregtare përmes kartelave të besnikërisë së konsumatorëve; shërbime të përkrahjes për 

funksionet menaxheriale apo tregtare të një kompanie industriale apo tregtare, e në veçanti 

përmes kartelave të blerjes.  

36  Shërbime të sigurimit; shërbime financiare të biznesit; shërbime monetare të biznesit; 

shërbime të biznesit për patundshmëri; shërbime të kartela të kreditit; shërbime të debit 

kartelave; agjenci të grumbullimit të borxheve; shërbime të agjencive të kreditit; qiradhënie 

të zyrave (ndërtesave); funksione bankare; lëshime të tallonave të vlerës; funksione 

monetare; menaxhim financiar; fonde të përbashkëta; investime të fondeve; verifikim të 

çeçeve, arkëtim i çeçeve; lëshim të çeçeve të udhëtimit; likuidim (financiar); ngritje të 

fondeve; investime të fondeve;  transferim elektronik i parave; shërbime të likudimit të 

bizneseve (shërbime financiare); këmbim i valutave të huaja; kredi me këste; kredi me 

peng; shërbime bankare me hipotekë; banka të kursimeve; vlerësime numizmatike; 

vlerësime të patundshmërisë; shërbime të ngarkimi përpes kartelave, shërbime të kartelave 

me parapagim, shërbime të kartelave të kreditit dhe debitit, shërbime të kartelave të 

mençura dhe shërbime të keshit (parasë së gatshme) elektronikë, pagesa me kesh, rimbushje 

të parasë së gatshme përmes kartelave të debitit dhe kreditit, transaksione të keshit 

elektronik; shërbime të bankomateve, pagesave, shërbime të procesimit të pagesave, 

shërbime të autentikimit dhe verifikimit të transaksioneve, shërbime të udhëtimit, abonim të 

sigurimeve, shërbime të konsulencave financiare dhe menaxhimit të rrezikut, për palët e 

treta në fushën e kredive të konsumatorëve; shpërndarje e informatave financiare përmes 

rrjeteve globale të informimit.    
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(210) KS/M/ 2008/3913 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte 

parfumerike, vajëra esenciale, produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh; 

produkte t rrojës, ujë tualeti; kaltërsi për lavanderi, niseshtë lavanderie, produkte kimike për 

zbardhjen e ngjyrave për përdorim kozmetik (lavanderi); tampone pambuku për qëllime 

kozmetik; maska bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të 

nxirjes; kolorantë dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; 

takëme kozmetik; depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal 

(parfumeri); buzëkuq; lapsa për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për 

flokë dhe ngjyra për thonjë; preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione 

kozmetike; losione për pas rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada 

për qëllime kozmetike; heqës të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për 

kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për 

qëllime kozmetike; shoqërues letre për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru 

aromatik; transfere decorative për qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë 

deti; lule të thata dhe erëza frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; 

preparate kozmetike për banjo; preparate për valëzimin e flokëve; pluhur për pastrim; 

artikuj tualeti; produkte jo-mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, 

produkte jo-mjekësore për kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman 

të fytyrës; produkte higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë (as nga metali i çmuar apo i mbështjellur me të); krehër dhe 

sfungjerë; brusha (përveç brushave për pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt 

për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveq xhamave që 

përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera; vepra të artit, nga porcelani, terra-kota apo xhami; banjo për 

foshnje (portative); brusha për rrojë; ngrohës jo-elektrik për shishe të foshnjeve; mbajtëse 

për brusha për rrojë; brusha për këpucë; dru për këpucë;  formues për këpucë; lugë 

këpucësh; zgjerues të këmishave' shtypës të kravatave; pajisje jo-elektrike për heqjen e 

grimit; këllëfe për krehër; dorëza për kopshtari; dorëza për lustrim; dorëza për qëllime 

shtëpiake; kuti kursimësh, jo nga metali; kuti për sapunë; takëme tualeti; zgjerues për 

pantollona; shtypës për pantollona; spërkatës parfumi; rafte për tharje dhe varëse për 

lavanderi; pajisje tualeti; mbajtës të rulit të tualetit; mbajtës të sfungjerave.  
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25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

pantollona; manikotë dhe manikota (veshje); triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); 

kravata flutur; funda pareo (mbështjellës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3914 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet lavanderie, preparate pastrimi ndihmëse dhe preparate për trajtimin e 

tekstileve, si dhe me dezinfektues dhe efekte anti-bakteriale dhe/ose anti-mykologjike; 

sapunë, kozmetike, produkte jo-medicinale për lëkurë dhe kujdesin e flokëve.  

5  Ilace, preparate farmaceutike, produkte kimike për përdorim medicinal dhe sanitari; 

produkte medicinale për lëkurë dhe përkujdesie ndaj flokëve; substanca dietale për 

përdorim medicinal; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; 

insekticide; fungicide; herbicide.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3915 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CANESTEN 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaçe, produkte kimike për përdorim medicinal dhe sanitari, barna farmaceutike, 

leukoplaste, fasha për kirurgji, preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; 

dezinfektues.   
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(210) KS/M/ 2008/3916 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BERSHKA 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve 

ortopedike) dhe mbulesa për kokë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3917 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CALYPSO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për kontrollimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, 

fungicide. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3918 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex 

E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA HOME 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

8  Vegla dhe instrumente dore (që operohen me dorë); enë për ngrënie; armë anësore; 

brisqe.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; produkte (jo  të përfshira në klasët tjera) nga 

druri, tapa, kallami, fitili, artikuj shportarie, bori, kocka, fildish, kocka balenash, guaca, 

qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga 

plastika.   

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për 
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pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh çeliku; xham i 

papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari); artikuj 

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.    

24  Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë 

dhe mbulesa për shtrat dhe tavoline.   

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

28  Lojëra dhe artikuj londrash; artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh.  

35  Shërbime të reklamimi; menaxhim të bizneseve; administrim të bizneseve; punë të 

zyrës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3919 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  FOLICUR 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për bujqësi, kopshtari dhe pylltari, kryesisht ato më të vecanta për 

trajtimin e farërave, kundër plakjes, të trajtuara posaqërsith për humbjen e dheut, produkte 

për inokulimin e produkteve të dheut për dheun e infektuar,  rregullatorë për rritjen e 

bimëve, kemikale që ndihmojën frutat në lëshim gjatë vjeljes.  

5  Preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide, 

moluscicide, acaridice, nematicide, rodenticide, kemikale për trajtimin e sëmundjeve të 

bardha tek bimët, rregullator të rritjes, dezinfektues për dezinfektuesit e farërave në bujqësi, 

pylltari dhe kopshtari.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3920 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Alle 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ENVIDOR 

 

 
     

 

(511) 5  Insekticide, herbicide, fungicide. 
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(210) KS/M/ 2008/3921 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk 51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CONFIDOR 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikate, duke përfshirë edhe ato të bazuara në substancat natyrore, si produkte 

paraprake, produkte të ndërmjetme apo të gatshme për bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për 

trajtimin e tokës, e për të ruajtur furnizimet ushqimore, plehra, kemikate për trajtimin e 

sëmundjeve të mungesës të bimëve, rregullatorë të rritjes së bimëve.  

5  Kemikate, duke përfshirë edhe ato të bazuara në substancat natyrore, si produkte 

paraprake, produkte të ndërmjetme apo të gatshme për trajtimin e tokës, produkte për 

shkatërrimin e dëmtuesve të kafshëve dhe kimikate për mbrojtjen e bimëve e produkteve 

bimore (mbrojtje produkt i ruajtur), dmth produktet për luftën kundër dëmtuesve të bimëve, 

fungaleve, kafshëve dhe mikrobëve. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3922 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CONSENTO 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikate për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, preparate për mbushjen e 

farave, pleh organik.   

5  Preparate për kontrollin e barit dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3923 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer CropScience S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon 

(FR), FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DECIS 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate  të përdorura në kopshtari, bujqësi dhe pylltari.  

5  Përgatitje për asgjesimin e barërave të këqija dhe insekteve.  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

95 

 

 

(210) KS/M/ 2008/3924 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3925 

(220) 15/08/2012 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida. de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BERSHKA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3926 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BEROCCA 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte për konzervimin e ushqimit.  

3  Kozmetikë, vaj esencial, sapunë.  

5  Barna, kimikate për mjekësi, higjienë dhe shkencë, preparatet farmaceutike dhe barna, 

leukoplaste, materiale për fashim, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, 

dezinfektues, ushqime dietale.  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

96 

 

(210) KS/M/ 2008/3927 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BEPANTHOL 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë  

5  Produkte farmaceutike dhe sanitare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3928 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer CropScience AG 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am 

Rhein (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CLARINET 

 

 
     

 

(511) 5  Fungicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3929 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk 51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Sencor 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte për shkatërrimin e bimëve dhe parazitëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3930 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer CropScience  AG 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am 

Rhein (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SEKATOR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide, insekticide, pesticide.  
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(210) KS/M/ 2008/3931 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  RAXIL 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikale, përfshirë edhe ato me bazë të substancave natyrale si përbërës aktivë 

dhe/apo produktet e përfunduara për bujqësi, kopshtari dhe pylltari për trajtimin e tokës, 

fertilizim, kemikale për trajtimin e dheut; fertilizues, kemikale për trajtimin e sëmundjeve 

mangësi të bimëve, rregullatorëve të rritjes së bimëve.  

5  Kemikale, përfshirë edhe ato me bazë të substancave natyrale si përbërës aktivë dhe/apo 

produktet e përfunduara për trajtimin e dheut për t’i luftuar parazitët dhe mikrobet, 

preparate për shkatërrimin e parazitëve dhe barojave, kemikale për produktet mbrojtjëse të 

bimëve (mbrojtës për furnizimet ushqimore), përfshirë produktet për mbrojtjen e bimëve 

kundër dëmtuesve, fungalëve, parazitëve dhe mikrobialëve, dezinfektues përfshirë 

produktet për mbrojtjen e materialeve kundër sulmit nga kafshët dhe atij mirkobakterial 

(me përjashtim të produkteve të mbrojtjes së drurëve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3932 

(220) 15/10/2008 

(731) Bayer CropScience S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon , 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MIKAL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për asgjësimin e barishteve dhe insekteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3933 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2008/3934 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikateve të përdorura në, bujqësi, hortikulturë dhe trajtimin e tokës për fushat 

dhe kopshte (të përfshira në këtë klasë), produkte për trajtimin e farë, përfshirë denaturimin 

e farërave, rregullatorëve të rritjes së bimëve.  

5  Produktet për trajtimin e farave, kryesisht, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e 

barojave dhe parazitë, insekticide, fungicide, herbicide, kimikate dëmtuese të kontrollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3935 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  TELDOR 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikatet, duke përfshirë ato që përmbajnë ushqimet organike, për, kopshtari 

pylltari dhe bujqësi dhe trajtimin e tokës (që nuk përfshihen në klasat e tjera), produkte për 

produkte të trajtimit të farave dhe denaturimin, plehra, kimikate për trajtimin e sëmundjeve 

mangësi të bimëve, rregullatorë të rritjes së bimëve (përveç atyre për qëllime mjekësore).  

5  Kimikatet, duke përfshirë ato që përmbajnë ushqime organike, për kontrollin e 

dëmtuesve dhe trajtimin e tokës (që nuk përfshihen në klasat e tjera); dezinfektues, 

produktet për trajtimin e farërave, domethënë, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

barërave të këqija dhe dëmtuesit, insekticide, fungicide, herbicide, ilaç kundër insekteve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3936 

(220) 15/08/2012 

(300) 586950  02/06/1992  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ZATO 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte për shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicide.  
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(210) KS/M/ 2008/3937 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, fungicide, 

herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3939 

(220) 15/08/2012 

(300) 648008  28/11/1995  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, fungicide, 

herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3940 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  LAUDIS 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; preparate 

kimike për trajtimin e farave (të përfshira në këtë klasë), preparate fertilizimi.  

5  Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide.  
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(210) KS/M/ 2008/3941 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer CropScience  AG 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Furore 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për mbajtjen në kontroll të parazitëve dhe bimëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3942 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer CropScience S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair , F-69009 LYON, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MERLIN 

 

 
     

 

(511) 5  Herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3943 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk 51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Pesticide dhe herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3944 

(220) 15/08/2012 

(300) 605158  29/06/1993  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Straße 84 CH-4002 Basel, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  RENNIE 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte famraceutike, veterinarike dhe sanitare; substanca dietale të përshtatura 

për përdorim në mjeksi, ushqim për foshnje; leukoplaste, materiale për fashim; 
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dezinfektues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3945 

(220) 15/08/2012 

(300) 208849  10/04/1958  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SUPRADYN 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për shkencë, produkte për konzervim te ushqimit.  

3  Kozmetikë, vaj esencial, sapunë  

5  Barna, produkte kimike për përodim medicinal dhe sanitar, barna dhe preparate 

farmacuetike, leukoplaste, materiale për fashim, preparate për shkatërrimin e parazitëve dhe 

bimëve, dezinfektues, ushqim dietal. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3946 

(220) 15/08/2012 

(300) 312632  29/04/1966  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk 51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ASPIRIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3948 

(220) 15/08/2012 

(300) 716475  12/06/1999  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ASPIRIN  Complex 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2008/3949 

(220) 15/08/2012 

(300) 353100  20/12/1968  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ELEVIT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike me bazë vitaminash. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3950 

(220) 15/08/2012 

(300) 266438  27/02/1963  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SARIDON 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikat për përdorim në industri dhe shkencë, preparate për konzervimin e 

ushqimeve.  

3  Preparate kozmetike, vajëra esenciale, parfumeri, sapunë.  

5  Barna, kimikate për qëllime higjenike, preparate dhe doga farmaceutike, leukoplaste, 

materiale për fashim, dezinfektues, ushqim dietal. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3951 

(220) 15/08/2012 

(300) 764626  15/08/2001  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe higjenike; substanca dietale për përdorim medicinal.  
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(210) KS/M/ 2008/3952 

(220) 15/08/2012 

(300) 249219  06/11/1961  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BEPANTHEN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike me përmbajtje pantenoli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3953 

(220) 15/08/2012 

(300) 436731  21/04/1978  IR 

(731) Bayer CropScience S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon  

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ALIETTE 

 

 
     

 

(511) 5  Fongicide për përdorim në bujqësi. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3954 

(220) 15/08/2012 

(300) 897659  25/08/2006  IR 

(731) Bayer CropScience S.A.S. 

16 rue Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ALIETTE 

 

 
     

 

(511) 5  Fongicide  
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(210) KS/M/ 2008/3955 

(220) 15/08/2012 

(300) 173307  09/12/1953  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  REDOXON 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike për qëllime shkencore.  

5  Ilaçe. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3956 

(220) 15/08/2012 

(300) 327531  23/11/1966  IR 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Antracol 

 

 
     

 

(511) 1  Mbrojtës ushqimi. 

5  Barna për njerëz dhe kafshë, kemikate për mjeksi dhe përdorim sanitar, drogë 

farmaceutike dhe preparate, leukoplaste, fashime kirurgjike, pesticide dhe herbicide, 

dezinfektues. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3957 

(220) 27/08/2012 

(300) 757394  14/05/2001  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5  Produkte farmaceutike dhe sanitare, substanca dietale të adaptuara për përdorim 

medicinal.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3958 

(220) 15/08/2012 

(300) 235622  15/09/1960  IR 

(731) Bayer Consumer Care AG 

Peter Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SANATOGEN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate kimike farmaceutike dhe ushqim farmaceutik dhe pije të bëra nga këto 

preparate në formë të lëngshme apo gjysmë të lëngshme, kryesisht pluhur ushqyes, supë 

mikse.  

29  Salca, ekstrakte mishi, mish, peshk, vezë, pemë dhe perime të konzervuara, qumsht, 

djath, vaj dhe yndyra ushqimore.  

30  Salca, kafe, qaj, kakao dhe cokolladë si dhe zëvendësues të tyre; drithëra dhe produkte 

qumshti pulse; sheqer dhe ëmbëslira sheqeri, mallëra nga cokollada, ëmbëlsira sheqeri dhe 

produkte pastash, pasta, puding miks dhe pluhur për pjekje.  

31  Drithëra dhe produkte qumshti pulse; ekstrakte mishi, pluhur ushqimi për kafshë.  

32  Birra, ujë mineral.  

33  Venë, spiritivë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3959 

(220) 10/08/2010 

(300) 520625  22/12/1987  IR 

(731) Brake Parts Inc LLC 

4400 Prime Parkway, McHenry, Illinois 

60050,U.S.A., US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7 Mëveshja e pedaleve të friksionit, montimi i frenave, rrypi i fërkimit, rripi i frenave 

dhe unazave për fikje të rrotullim për automjet ajror dhe detare, si dhe për makina të të 

gjitha llojeve. 

12 Mëveshja e pedaleve të friksionit, montimi i frenave, rrypi i fërkimit, rripi i frenave dhe 

unazave për fikje të rrotullim për makinat e tokës 
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(210) KS/M/ 2008/3965 

(220) 15/10/2008 

(731) CHINOIN Gyógyszer és vegyészeti 

Termèkek Gyára Zrt. Tó utca 1-5 H-1045 

Budapest HUNGARY, HU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CHINOIN 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike.  

3  Produkte kozmetike.  

5  Produkte farmaceutike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3967 

(220) 15/08/2012 

(731) PIRELLI & C.S.P.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli,25 - Milan, 

Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PIRELLI 

 

 
     

 

(511) 9  Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome natyrale apo sintetike, ebaniti dhe 

rëshire sintetike; veshje per cilindrat e makinave të kopjimit, pjesë ebaniti për telefona, kuti 

ebaniti për bateri dhe pjesë të tyre, kuti për akumulatorë dhe pjesë të tyre; vegla shtëpiake 

të të gjitha llojeve, të tilla si doreza ebaniti per hekur pë helurosje; sende të prodhuara nga 

pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrale apo sintetike, ebanit dhe rrëshira 

sintetike për mbrojtje nga gazra toksike, të tilla si veshje, kostume për zhytësit, kostume 

nënujore, korse shpëtimi, doreza të të gjitha llojeve, gishta dhe doreza të bëra me materiale 

të tilla apo pëlhurë të trajtuar, të tilla si doreza për përdorim industrial, për rreze Rëntgen, 

për manipulime kimike, maska, respirator dhe syze mbrojtëse kundër pluhurit dhe anti-gazit 

dhe nënujore, syze mbrojtëse, tasa, shishe, gota,  balona për vrojtime meteorologjike, 

izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti për punë fotografike apo 

për qëllime të tjera, kuti baterie dhe pjesë të tyre për aplikacione të ndryshme, pjesë prej 

ebaniti për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, transmetimin, 

shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike.  

12  Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht të bërë nga gomë natyrale ose sintetike 

plastike, prej ebaniti dhe prej rrëshire sintetike, pajisje për automjete të bëra nga materiale 

të tilla ose prej pëlhure të trajtuara me këto materiale, të tilla si rripa të vogla 

gome trapezoidale dhe kanavacë për ventilatorët për automobile dhe për transmetimin e 

lëvizjes, shirita mbrojtës për kamerdare, pjesë gome për pedale dhe frena, si dhe doreza për 

biçikleta dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për biçikleta dhe motoçikleta, zgjatuse 

fleksibël për valvola për makina, materiale riparimi pë kamerdare dhe koperton, shalë gome 

ose prej materiale të ngjashme, veshje për radiatorë, veshje tiomona ebaniti për makina, 

balestrat e të gjitha llojeve, duke përfshirë ato për automjete, për anije dhe aeroplanë, 

koperton dhe kamerdare për rrotat e automjeteve dhe aeroplanë të të gjitha llojeve, unaza 

ose gjysmë-unaza për rrotat e automjeteve dhe avionë të të gjitha llojeve, rripa për 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

107 

 

transmetimi të të gjitha llojeve për transmetim lëvizje; sende te prodhuara prej pëlhure të të 

gjitha llojeve të trajtuara me gome natyrale apo sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike, të 

tilla si veshje për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për 

motorë me gaz.  

18  Rondele per aplikime te ndryshme.  

25  Sende të prodhuara nga pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrore ose 

sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike për mbrojtjen nga gazrat toksike, të tilla si këpucë 

dhe pantallona për gjuetarë, për peshkatarë dhe për punë nënujore, kostume, guna padesy të 

papërshkueshëm me pëlhura të trajtuara, dorashka të të gjitha llojeve, të tilla si doreza për 

përdorime industriale, për këpucë të të gjitha llojeve, galloshe, tabanë ose qafa këpucësh të 

bëra tërësisht ose pjesërisht prej materialeve të tilla.  

28  Doreza të të gjitha llojeve, pipëz ebanit për topa tenisi, topa dhe balona për lojëra dhe 

fëmijë, lodra, artikuj sporti të të gjitha llojeve, sic janë rripat elastik, këllëf për ski, kopsa 

për ski, dorezë për ski, mbështjellës pëlhurë nga goma për këpucat e dimrit, parzmore për 

futboll dhe të ngjashme, patina me rrota dhe patina të vogla me rrota.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3968 

(220) 15/08/2012 

(731) PIRELLI & C.S.P.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 

Milan,Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Kabllo elektrike dhe përçues, artikuj teknike pjesërisht ose plotësisht të bëra prej 

gome ose ebaniti dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; kuti për akumulatorë dhe pjesët e 

tyre prej ebaniti, pjese telefonash prej ebaniti, përçues për makina elektrike, kuti për 

akumulatorët dhe pjesët e tyre prej gome të forcuar (ebanit) ose zëvendësuesit apo 

imitacionet e tyre për anijet dhe pë pajisje fikse dhe mobile për hekurudha, tramvajë dhe 

teleferikë; kuti të vogla ebaniti për akumulatorët dhe pjesët e tyre; sende për kuzhinë dhe 

banjo, prej gome (ose zëvendësues të saj apo imitacione) ose pëlhure të gomuar si doreza 

ebaniti pë hekur hekurosje; veshje prej pëlhure për mbrojtjen kundër gazrave të dëmshme, 

veshje për zhytësit, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose imitime ose pëlhurë e 

gomuar për pëdorime industriale, për rreze Rëntgen, për trajtimin e kimikateve dhe punë të 

tjera; maska dhe maska frymëmarje kundër pluhurit dhe anti-gaz, syze mbrojtëse, produkte 

plotësisht ose pjesërisht prej të butë apo të fortësuar (ebanit), zëvendësuesit e tyre apo 

imitacione prej pëlhure dhe pëlhure të fortësuar si mbulesa për aspiratorë, balona për 

vrojtime meteorologjike, izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti 

për punë fotografike, kuti akumulatori dhe pjesë të tyre për aplikacione të ndryshme, pjesë 

ebanite për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, transmetimin, 

shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike. 
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12  Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome apo ebaniti dhe prej zëvendësuesve te 

tyre dhe imitime; amortizatorë prej gome ose zëvendësues të saj ose imitacione për pjesë 

për anije dhe avionë, kopertone avioni, kopertone dhe kamerdare, unaza ose gjysmë-unaza 

prej gome (natyrale apo sintetike) për rrota për automjete, avione, motoçikleta, biçikleta 

dhe automjeteve të të gjitha llojeve, aksesorë prej gome ose prej zëvëndësues të saj ose 

imitime ose pëlhurë e gomuar për automjete, motoçikleta dhe biçikleta të tilla si kanale të 

vegjël për xham, rripa të vegjël trapezoidal prej gome dhe kanavacë për ventilatorë për 

automobile dhe transmetim të lëvizjes, shirita mbrojtëse për kamerdare, pjesë gome për 

frenat dhe pedale dhe doreza për biçikleta dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për 

biçikleta dhe motoçikleta, zgjatues fleksibël për valvola për makina, materiale riparimi pë 

kamerdare dhe koperton, shalë gome ose prej materiale të ngjashme, veshje tiomona ebaniti 

për makina, rripa për transmetimi prej gome (ose zevendesues të saj ose imitime) për 

transmetime, për transportierë; sende te prodhuara prej pëlhure të gomuar të gjitha llojeve, 

të tilla si veshje për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për 

motorë me gaz. 

18  Fre kali te veshur me gomë.    

25  Kapuç për banjo, sende të prodhuara nga pëlhura të gomuara të të gjitha llojeve si 

çorape dhe pantallona për gjuetarë, peshkatarë, punë nënujore dhe hydroaviacion, rroba, 

guna dhe kapota të papërshkueshmenga uji, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose 

imitime ose pëlhurë e gomuar për përdorime industriale dhe përdorime të tjera, këpucë të të 

gjitha llojeve plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësues të saj ose imitacione, 

tabanë dhe taka plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësue të saj apo 

imitacione, galloshe, çorape grash.  

28  Topa tenisi, topa dhe balona nga kauçuku për lojëra dhe për fëmijë;lodra të bëra 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga pëlhura e 

kauçukut, artikuj për sport nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose të bëra nga 

pëlhura e kauçukut, siç janë pajisjet jo rrëshqitëse për ski;perçina për ski, doreza për 

ski;zorrë nga pëlhura e kauçukut për raketë;mbrojtës gjoksi për futboll dhe të 

ngjashme;zare;traversa për gjimnastikë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3969 

(220) 15/08/2012 

(731) PIRELLI & C.S.P.A. 

Via Gaetano Negri, 10 I-20123 MILANO, 

IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Mallrat që tërësisht ose pjesërisht bëhen nga kauçuku i butë ose i fortë (eboniti) 

dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; kabllot dhe përçuesit elektrik; mallrat teknike 

pjesërisht ose tërësisht të bëra nga kauçuku ose eboniti ose zëvendësuesit dhe imitimet e 

tyre; mbështjelljet nga eboniti për aparate për qëllime industriale dhe kimike dhe pjesët e 

tyre; kuti për akumulatorë dhe pjesët e tyre nga eboniti; bobinat e bëra nga eboniti; pjesë të 

aparateve telefonike nga eboniti; linjat për makinat elektrike; kuti për akumulatorë dhe 

pjesët e tyre, nga kauçuku i fortë (eboniti) dhe zëvendësuesit ose imitimet e tyre për anije 

dhe për pajisjet fikse ose lëvizëse, për hekurudha, tramvaje dhe makina transportuese me 

kabllo; aksesorë nga kauçuku dhe zëvendësuesit ose imitimet e tyre ose nga pëlhura e 

kauçukut ose palhura e trajtuar me zëvendësues ose imitime të kauçukut për automjete, 

motocikleta dhe bicikleta, siç janë kutitë e vogla nga eboniti për akumulatorë dhe pjesë të 

tyre; pajisje shtëpiake për kuzhinë dhe banjo nga kauçuku (ose zëvendësuesit ose imitimet e 

tyre) ose nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësues ose imitime, siç 

janë dorezat nga eboniti për zbutjen e hekurit; veshje për punëtorët nënujor; çorape dhe 

pantallona për punë nënujore dhe hidroavione nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar 

me zëvendësues ose imitime të kauçukut; doreza nga kauçuku ose zëvendësuesit ose 

imitimet e tij ose nga pëlhura e kauçukut për përdorime industriale, për rreze X, për 

manipulimin e kemikaleve dhe përdorime tjera; platforma për mbrojtje kundër rrezeve X; 

maska kundër pluhurit dhe gazit, syze mbrojtëse; makina thithëse për prodhimin e 

kapelave; balona për vëzhgim meteorologjik; sordina për tela telegrafik dhe telefonik; 

pellgje nga eboniti për përdorim fotografik dhe qëllime tjera; kuti të vogla për akumulatorë 

dhe pjesë të tyre për zbatim të ndryshëm, pjesë të aparateve telefonike nga eboniti; aksesorë 

për instalime elektrike; kabllo dhe përçues elektrik për prodhimin, transportimin, 

transferimin dhe përdorimin e rrymës.   

12  Mallrat e prodhuara tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku i butë ose i fortë (eboniti) dhe 

zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; goma pneumatike për avionë; dysheme nga kauçuku dhe 

zëvendësuesit dhe imitimet e tyre për anije, vagona treni ose tramvajë; goma pneumatike 

dhe tuba të brendshëm për ta, goma me unazë të plotë ose gjysmë pneumatik nga kauçuku 

(natyror ose sintetik) për rrotat e automjeteve, avionëve, motocikletave, bicikletave dhe 

mjeteve transportuese të çdo lloji; aksesorë nga kauçuku dhe zëvendësuesit ose imitimet e 

tij ose nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësuesit ose imitimet e 

kauçukut për automjete, motocikleta dhe bicikleta, siç janë v-rripat e vegjël nga kauçuku 

dhe kanavaca për ventilatorët e automjeteve dhe për transmisionin e lëvizjes, rripa mbrojtës 

për tuba të brendshme; doreza për bicikleta dhe motocikleta; lidhës për pompa për bicikleta 

dhe motocikleta; materiale riparuese për zorrët për goma pneumatike dhe tuba të 

brendshme, shala nga kauçuku dhe materiale të ngjashme, mbulesa për timon në ebonit për 

automjete; rripa makine nga kauçuku (ose zëvendësuesit ose imitimet e tyre) dhe kanavacë 

për transmision; zorrë për goma pneumatike për automjete; çanta të vogla për tubat e 

brendshme.   

18  Copë për kafshë të mbështjellura me kauçuk për kuaj.   

25  Kësula banjoje; veshje nga pëlhura për mbrojtjen kundër gazit toksik; çorapë dhe 

pantallona për gjyetarë, peshkatarë dhe aktivitete të hidroavionit, veshje për mbrojtjen nga 

uji, mantele dhe kapuça nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësuesit ose 

imitimet e kauçukut; doreza nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga 

pëlhura e kauçukut për përdorime industriale ose të tjera; mbathje të të gjitha llojeve 
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tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij; shputa për 

mbathje dhe taka të bëra tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose 

imitimet e tij; galloshe.    

28  Topa tenisi, topa dhe balona nga kauçuku për lojëra dhe për fëmijë; lodra të bëra 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga pëlhura e 

kauçukut, artikuj për sport nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose të bëra nga 

pëlhura e kauçukut, siç janë pajisjet jo rrëshqitëse për ski; perçina për ski, doreza për ski; 

zorrë nga pëlhura e kauçukut për raketë; mbrojtës gjoksi për futboll dhe të ngjashme; zare; 

traversa për gjimnastikë.   

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3970 

(220) 15/08/2012 

(731) BRÖKELMANN & Co. ÖLMÜHLE 

GMBH & Co Hafenstrasse 83, 59067 

Hamm,  Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Brölio 

 

 
     

 

(511) 29  Vajëra ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3971 

(220) 15/08/2012 

(731) Pirelli & C.S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 , Milan, 

Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Babllo, përçues elektrikë, pjesë të tyre dhe aksesorë; bashkues elektrik, pjesë të 

tyre dhe aksesorë; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë dhe aksesorë të tyre; fibra 

optike; kabllot me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni me gamë të madhe 

gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimi video, zëri dhe të 

dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja shpërndarje të shërbimeve 

interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

sisteme dhe linja optike pasive, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe instrumente optike, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, amplifikimi dhe 

rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje 

për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisjeve optike planare, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; lazer, pjesë të tyre dhe kabllo, përçues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

bashkues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë 
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dhe aksesorë të tyre; fibra optike; kabllo me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme 

dhe linja telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja optike telekomunikacioni 

me gamë të madhe gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimit 

për video, zëri dhe të dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja shpërndarje për 

shërbime interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; sisteme dhe linja pasive optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe 

instrumente optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, 

amplifikimi, rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të 

tyre; pajisje për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje planare optike, pjesë 

dhe aksesorë të tyre; lazer, pjesë dhe aksesorë të tyre; amplifikatorë optik pjesë dhe 

aksesorë të tyre; modulatorë optik, pjesë dhe aksesorë të tyre;   

12  Kopertone; shirita dhe veshje te plota, gjysmë-pneumatike dhe pneumatike per rrota 

automjetesh; rrota automjetesh; kamerdare, dsiqe, pjesë, aksesorë si disqe, veshje, bucelë, 

zinxhirë për goma, dhe pjesë ndërrimi për rrota automjetesh  

17  Gomë për rrotat e automjeteve. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3972 

(220) 15/08/2012 

(300) 563146  02/11/1990  IR 

(731) GENERALITAT DE CATALUNYA 

- DEPARTA MENT D'AGRICULTURA 

RAMADERIA I PESCA 105, passeig de 

Gracia, E-08008 BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatesa nga drithërat, buka, biskota, kek, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; 

tharm, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthull, salcë (me përjashtim të salcave për 

sallatë); erëza; akull freskues.    

32  Birrë, ujëra me bazë nga bimët e pastra, ujëra jo mineral, ujëra gazuese dhe pije tjera jo-

alkoolike; pije dhe lëngje frutash; shirupe dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (me përjashtim të birës).  
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(210) KS/M/ 2008/3975 

(220) 15/08/2012 

(731) PIRELLI & C.S.P.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli, 25- Milano , IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kabllo elektrike, përçues elektrik, lidhje elektrike në formë të nyjeve, kabllo dhe 

përcues për telekomunikim, fibra optik, kabllo fibër-optike, sistemet dhe linjat e 

telekomunikimit, sistemet dhe linjat e transmisionit për video, për fjalime dhe për të dhëna; 

sistemet dhe linjat e shpërndarjes së shërbimeve interaktive, sistemet optoelektronike, 

sistemet dhe linjat optike passive, aparate dhe instrumente optike, paisje për gjenerim, 

ndryshim, përforcim, regjenerim, transmision dhe pranim të sinjalit optik, paisje për 

television me kabëll, paisje optike planare, laser, përforcues optik, modulator optik, pjesë 

dhe aksesore për të gjitha produktet e lartëpërmendura.   

12  Goma pneumatike;goma të ngurta, pneumatike dhe semi-pneumatike për rrota të 

automjeteve, rrota të automjeteve, tuba të brendshëm, rrethore, pjesë, aksesore dhe pjesë 

rezervë për rrota të automjeteve, jo të përfshira në klasët e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3978 

(220) 15/08/2012 

(731) CHAUMET INTERNATIONAL 

S.A., 12, place Vendôme F-75001 PARIS 

(FR), FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CHAUMET 

 

 
     

 

(511) 14  Artikuj argjendarie, pllakëza, gurë të cmuar, perla, metale të cmuara, orë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3981 

(220) 15/08/2012 

(300) 945106  01/03/2007  IR 

(731) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Sapunë, sapunë të lëngshë, xhel për banjo dhe larje, shkuma për banjo dhe larje, 

parfumeri, vajra esenciale kozmetike; losione për flokë dhe preparate për kujdes të flokut, 

shampon për flokë; pasta për dhëmbë; kripëra jo-mjekësore, vajra dhe shtresa tjera për 

përdorim në banjo dhe dush; ujë tualeti, ujë kolonje, parfuma, kremëra, losione, qumështa 

dhe vajra, pluhurë dhe pomade për kujdes dhe pastrim të lëkurës, trupit, durave dhe 

këmbëve; deodorantë dhe antiperspirantë për përdorim personal; pluhura të pudrit talk; 

preparate para dhe pas rroje, krema për rrojë, xhel dhe shkumë rroje.   

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; makina 

dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin 

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; xhama kundër shkëlqimit vërbues; zingjirë për 

pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; 

jelekë për notë dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për pensne; masa të rrobaqepësve; lenta 

monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; veshje dhe garderobë për mbrojtje 

kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; syze; syze dielli; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për zhytës; lenta plotësuese për pensne; 

kartela magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume 

mbrojtëse për aviatorë; ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate 

telefoni; ura matëse (aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, kaleidoskopë; 

helmeta mbrotjëse; teleskopa; kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë 

matëse; pedometra (pedometra); kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; 

pasqyra optike; mbiujës notues; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; 

instrumente që kanë syze; makina automatike shitëse që funksionojnë me para për qëllime 

argëtimi; pllejer të kasetave; lexues të barkodeve; fanar magjike dhe optik sinjalizues; 

xhama zmadhuese; makina për diktim dhe faturim; mekanizma për aparate që operohen në 

banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; hekur elektrik; programe të incizuara 

kompjuterike; programe operative të incizuara kompjuterike; mausë; përkthyes xhepi 

elektronik; tranzistorë; termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv, këpucë për mbrojtje kundër 

aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit.   

14  Stoli të kostumeve, artikuj argjendi, stoli të çmuara, gurë të çmuar, perla dhe ora me 

përjashtim shprehimor të shënuesve për shënimin e objekteve të bërë me metale të çmuara  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera;lëkurë nga kafshët;valixhe dhe çanta për udhëtim;ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje;kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç;çanta për alpinistë dhe kampistë;korniza për çanta dore;korniza për 

ombrella;portofole;çanta dore;çanta udhëtimi;astarë lëkure për këpucë;takëme çelsash dhe 

këllëfe çelësash (produkte lëkure);çanta për dokumente;portofole, jo nga metali i 

çmuar;çanta shkolle;çanta veshjesh për udhëtim;kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve;çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje);kuti të lëkurës apo tabelave 

të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar;kuleta;mbajtës të dokumenteve;kuti për artikuj 

tualeti;qafore për kafshë;spango të lëkurës;lidhëse të lëkurës;mbështjellëse për 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

114 

 

ombrella;mbulesë të shalës për kuaj;çanta shpine;çanta shpine;këllëfe për muzikë;çanta për 

paketim të gjësendeve të blera (çanta postieri).  

25  Veshje të gatshme për të u veshur, mbulesa për kokë, mbatje për këmbë. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3989 

(220) 15/08/2012 

(300) 534511  08/03/1989  IR 

(731) GENERALITAT DE CATALUNYA- 

DEPARTAMENT D`AGRICULTURA 

RAMADERIA I PESCA 

105, passeig de Gracia, E-08008 

BARCELONA (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe shpendë të egër; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, të thara dhe të ziera; pelte, marmelatë; ve, qumësht dhe produkte tjera 

qumështi; vajra dhe yndyra të ushqyeshme; salca pwr sallatw; konzerva. .    

31  Produkte për bujqësi, hortikulturë dhe pylltari dhe drithëra që nuk përfshihen në klasët 

tjera;kafshë të gjalla;fruta dhe perime të freskëta;fara, bimë të gjalla dhe lule natyrore;gjëra 

ushqimore për kafshë, malt.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3991 

(220) 15/10/2008 

(731) Diageo Brands B.V. 

Molenwerf 10-12  NL-1014 BG Amsterdam 

(NL), NL 

(591) E kuqe dhe e verdhë 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike  
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(210) KS/M/ 2008/3992 

(220) 15/08/2012 

(300) 218312  18/03/1959  IR 

(731) Exide Australia Pty  Ltd. 

1 Winterton Road, Clayton, Victoria 3168 

Australia, AU 

(526)  

(591)  

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MARATHON 

 

 
     

 

(511) 9  Akumulatorët elektrik, pjesë dhe pajisjet për to.   

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3993 

(220) 15/08/2012 

(731) Exide Technologies GmbH 

Im Thiergarten 63654 Büdingen Germany, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Sonnenschein 

 

 
     

 

(511) 9  Akumulatorë, bateri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3994 

(220) 15/08/2012 

(300) 499093  19/11/1985  IR 

(731) Exide Technologies GmbH 

Im Thiergarten 63654 Büdingen Germany, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Elemente galvanike parësore dhe dytësore, gjegjësisht bateri litiumi dhe celula 

litiumi.  
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(210) KS/M/ 2008/3995 

(220) 15/08/2012 

(300) 370986  06/08/1970  IR 

(731) Exide Technologies GmbH 

Im Thiergarten 63654 Büdingen Germany, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Celula galvanike; celula parësore dhe elemente karburanësh; akumulatorë; bateri 

me celula galvanike; aksesorë për celula galvanike, gjegjësisht terminalë të lidhjes, copë 

poli; instrumente për të treguar dendësinë e elektroliteve dhe nivelit të mbushjes në 

elemente; mbërthyes të sistemit për celula galvanike, gjegjësisht përmes, takëmeve të 

lidhjes; instrumente që mbushin elektrolitet për bateri; instrumente për mbushje dhe 

mirëmbajtje të celulave galvanike; bateri dhe akumulatorë, intrumente elektrike dhe 

elektronike për testimin e baterive galvanike, korrektues dhe konvertues, stabilizatorë të 

voltazhës dhe bateri fuqizimi për celula galvanike; instrumente udhëzuese për shkarkim të 

baterive elektrike dhe elektronike në celula galvanike; instrumente elektronike me bateri 

për shërbime apo rrjet, instrumente elektrike dhe elektronike për kamionë, duke përfshirë 

sinjale të paralajmërimit, sinjale të emergjencës dhe ndriçimit si dhe tabela transferimi.  

12  Instrumente elektrike dhe elektronike kundër vjedhjes për kamionë.  

16  Sisteme ndërtimi për arsimim.  

18  Aksesorë për elemente gallvanike, gjegjësisht çanta.  

20  Sisteme mbërthimi për celula galvanike, gjegjësisht kuti, rafte druri.  

28  Lodra elektrike dhe elektronike.   

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/3996 

(220) 15/08/2012 

(300) 468407  26/02/1982  IR 

(731) Exide Technologies GmbH 

Im Thiergarten 63654  Büdingen Germany , 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DRYFIT 

 

 
     

 

(511) 9  Celula galvanike, bateri parësore dhe elektrokimike; akumulatorë; bateri me celula 

galvanike; aksesorë dhe komponentë për celula galvanike, gjegjësisht terminalë të lidhjes, 

copë poli; instrumente për të treguar dendësinë e elektroliteve dhe nivelit të mbushjes në 

elemente; pajisje mbërthyese për celula galvanike, rafe dhe korniza të rafteve, të gjitha të 

pajijusa me lidhje elektrike; instrumente për prodhimin e elektroliteve për bateri dhe 

mbushje; instrumente për mbushje dhe mirëmbajtje të celulave galvanike, baterive dhe 

akumulatorëve; instrumente kontrolli për elemente elektrike dhe elektronike në bateri 
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galvanike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3997 

(220) 15/08/2012 

(300) 949912  03/09/2007  IR 

(731) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rrojë, ujë tualeti, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti; produkte për mbrojtje kundër diellit 

(preparate për rrezitje); ujë kolonje; sapunë deodorantësh; pluhur pudre talki.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për ombrella; 

portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash dhe këllëfe 

çelësash (produkte lëkure); çanta për dokumente; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta 

shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e 
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fëmijëve; çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje); kuti të lëkurës apo tabelave të 

lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve; kuti për artikuj 

tualeti; qafore për kafshë; spango të lëkurës; lidhëse të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; 

mbulesë të shalës për kuaj; çanta shpineme një krah; batanije për kuaj; çanta shpine; këllëfe 

për muzikë; kapistër; çanta (në formë zarfi dhe çanta postieri) të bëra nga lëkura, për 

paketim; shala kalërimi.  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja të 

brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës); shirita për duar për veshje; 

mbrojtëse fustani, kostuma për maskaradë; rroba për plazh; ballik kaskete (mbulesa për 

kokë). 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3998 

(220) 15/08/2012 

(300) 946066  10/10/2007  IR 

(731) UTERQÜE, S.A. 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex 

E-15142 ARTEIXO (A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  UTERQÜE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substancat tjera për pëdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, slustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra 

esenciale, preparate kozmetike, losionet për flokë, pastë dhëmbësh. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3999 

(220) 15/08/2012 

(300) 968876  10/10/2007  IR 

(731) UTERQÜE, S.A. 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex 

E-15142 ARTEIXO (A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  UTERQÜE 
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(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; 

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues I të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në to, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç.  

25  Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.  

35  Reklamime; menaxhim të bizneseve; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; punë 

të zyrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4000 

(220) 15/08/2012 

(300) 556804  02/07/1990  IR 

(731) MATMA, S.A. 

54-64, calle Sant Lluc E- 08912 

BADALONA, Barcelona (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për lavanderi; preparatet 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe grryerje; sapune; parfumeri, vajrat 

esencial, kozmetikë, locionet për flokë, pasta dhëmbësh.  

14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, si dhe produkte të bëra nga këto apo të flakura në 

to dhe jo të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë e cmuar; instrumente 

orëmatëse dhe kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale jo të përfshira në klasët e 

tjera; lëkurë kafshe, bagazh dhe valixhe; ombrella, cadra dielli dhe shkop për ecje; 

kamzhikë dhe takëm kuajsh. 
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(210) KS/M/ 2008/4004 

(220) 15/08/2012 

(300) 725702  13/12/1999  IR 

(731) EurimPharm Arzneimittel GmbH 

EurimPark 8 D-83416 Saaldorf-Surheim , 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 
 

(540)  EURIM-PHARM 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet përfundimtare farmaceutike për përdorim mjeksor dhe vterinar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4005 

(220) 15/08/2012 

(300) 646057  06/10/1995  IR 

(731) URSUS VODKA HOLDING N.V. 

Molenwerf 10-12 NL-1014 BG Amsterdam, 

NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  URSUS 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike (me pëjashtim të birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4006 

(220) 15/08/2012 

(300) 610756  04/11/1993  IR 

(731) Straumann Holding AG 

Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj 

nena Tereze 29/1 B.4  10000 Prishtina  

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Aliazhet nga metalet e zakonshme për industrinë e kohëmbajtjes dhe mekanizmave 

të përpikërisë.  

9  Instrumentet matëse elektrike si dhe pjesët dhe kompetentet e tyre.  

10  Instrumente kirurgjike dhe implante sic janë stenta për mjekësinë njerzore,dentare dhe 

veterinare.  

14  Pjesë dhe mekanizma të kohëmatjes sic janë susta për orë.  
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(210) KS/M/ 2008/4007 

(220) 15/08/2012 

(300) 571634  16/05/1991  IR 

(731) Straumann Holding AG 

Peter Merian-Weg 12 CH-4002 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ITI 

 

 
     

 

(511) 5  Implantet dentare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4008 

(220) 15/08/2012 

(300) 675224  28/05/1997  IR 

(731) NUNHEMS B.V. 

Voort 6 NL-6083 AC Nunhem, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  NUNHEMS 

 

 
     

 

(511) 31  Produkte dhe drithëra bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë, jo të përfshira në 

klasët e tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra natyrale, bimë dhe lule.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4009 

(220) 15/08/2012 

(300) 872939  07/12/2005  IR 

(731) The "Old Bushmills" Distillery Co. 

Limited Bushmills, Co. Antrim. Northern 

Ireland BT57 8XH, GB 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BUSHMILLS 

 

 
     

 

(511) 33  Uiski dhe liker nga uiski.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4010 

(220) 15/08/2012 

(300) 647333  26/10/1995  IR 

(731) URSUS VODKA HOLDING N.V. 

Molenwerf 10-12 NL-1014 BG Amsterdam, 

NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  
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(511) 33  Pije alkoolike (me përjashtim të birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4011 

(220) 15/08/2012 

(731) CHAMPION INTERNATIONAL 

TRADEMARKS SARL 

14, Avenue Mon-Repos Lausanne, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CAMPIONE 

 

 
     

 

(511) 24  Pëlhurë jo e thjeshtë e bërë nga fibrat natyrore dhe/ose artificiale dhe/ose 

sintetike,me perjashtim nga leshi i bagëtisë apo pëlhura te lllojit të leshit tebagëtisë 

dheartikujve të gomës,të plastifikuar apo gomësuar,keto rroba te dyfishta apo jo.  

25  Veshje e bëra nga pëlhurë jo e thjeshtë të fibrave natyrore dhe /oseartificiale dhe/ose 

sintetike,me perjashtim nga leshi i bagëtisë apo pëlhura te lllojit të leshit tebagëtisë 

dheartikujve të gomës,të plastifikuar apo gomësuar,keto rroba te dyfishta apo jo.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4012 

(220) 15/08/2012 

(731) Champion International Trademarks 

SARL Avenue Mon-Repos 14 CH-1005 

Lausanne, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CHAMPION 

 

 
     

 

(511) 25  Këpucë të rregullta me thembra gome ose plastike në krye me pëlhurë apo lëkurë.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

123 

 

(210) KS/M/ 2008/4187 

(220) 16/10/2008 

(300) 853419  28/10/2004  OH 

(731) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov 

Srpenica ob Soči d.d. Srpenica, 1 SI-5224 

Sprenica, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TEKASIL 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, ashtu sikurse në bujqësi, 

pemëtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra; 

preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca tanine; adezivë të përdorur në industri, 

posaçërisht aditiv kimik për beton, aditiv kimik për shpim të baltës, ngjitës për beton, 

rrëshira të papërpunuara akrile, baza (produkte kimike), kimikate për gjallërim të ngjyrave 

për qëllime industriale, preparate biologjike të ndryshme nga ata për përdorim në mjekësi 

dhe veterinari, celulozë, aditiv detergjentesh për beton, zbërthim të plastikës, kimikate për 

çngjyrosje-smalt, emulsinues, eter, media të filtruara (produkte kimike), luten (ngjitës) 

ndryshe nga ata për qëllime shtëpiake ose zyre, preparate kimike për përpunim të ngjyrave, 

produkte kimike për përgatitjen e ngjitëseve dhe bashkuesve të paketimeve, kimikate për 

ajrosje të betonit, kimikate për ndarje të vajrave, preparate kimike për shkrirje, preparate 

kimike për saldim, preparate kimike për ngjitje, preparate kimike për bashkim të 

paketimeve, komponente keramike për skorie (granulateve dhe pluhurit), acide, 

komponentë kimik për mbrojtje nga acidet, ngjitës akril për qëllime industriale dhe 

konstruksioni, ngjitëse të bëra me poliuretan për qëllime industriale dhe qëllime 

konstruksioni, goma (adezivë) ndryshe nga ata për qëllime zyre ose shtëpiake, preparate për 

kallajisje, produkte për ngjitje, aditivë për bashkues, acide salicylik, silikon, silikate, 

silikone, rrëshira sintetike të papërpunuara, kripëra (produkte kimike), preparate dehidruese 

për qëllime industriale, çimento prezervativ (pos ngjyrave dhe vajrave), prezervativ muri 

(pos ngjyrave dhe vajrave), preparate për çngjitje, preparate zbardhues për qëllime 

industriale , preparate jo-ujë lëshuese çimentoje (pos ngjyrave), produkte për muratori 

kundër lagështisë (pos ngjyrave), ngjitje që ndihmon bashkëshkrirjen e dy metaleve, saldim 

që ndihmon bashkë shkrirjen e dy metaleve, shpim të baltës, produkte për mbrojtje të 

betonit pos ngjyrave dhe vajrave.  

2  Ngjyra; vernik; llakra; mbrojtes kundër ndryshkut; mbrojtës kundër kalbjes të drurit; 

ngjyruese; fiksues; rrëshira të papërpunuara.  

4  Produkte lubrifikante.  

17  Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve dhe 

të cilët nuk janë përfshirë në klasat tjera, produkte të bëra nga plastika gjysmë e përpunuar, 

paketim, materiale bllokuese dhe izoluese, posaçërisht shajak azbesti, rrëshira akrile, gypa 

rondele, fill elastik për përdorim jo tekstil, materiale filtruese (shkuma ose plastika gjysmë 

të përpunuara), substanca për izolim në ndërtimtari kundër lagështisë, materiale izoluese, 

izolues, ngjyra izoluese, vernik izolues, shajak izolues, stuko, stuko për bërjen e glazurave 

izoluese për prevencë nga radiacioni i nxehtësisë të bëra nga polisulfidi, shirita vetë ngjitëse 

të ndryshëm nga ata të zyrave, gomë sintetike, rrëshira sintetike (produkte gjysmë të 

përpunuara), gypa bashkues (jo metalik), qelq fibrozë për izolim, materiale jo përçuese për 

ruajtjen e nxehtësisë, bashkues, rrëshira bashkuese, ngjitës akril për bashkim, rrëshira 

bashkuese të bëra nga silikoni, rrëshira bashkuese të bëra nga poliuretani, materiale për 
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paketim, materiale për bllokim, gomë izoluese, prodhime fibroze qelqi për izolim, paketime 

jo ujë lëshuese; shkumë poliuretani.  

19  Materiale ndërtimi jo metalike, posaçërisht llaç azbesti, çimento azbesti, beton, 

elemente ndërtimi të betonit, bitume, çimento, materiale konstruksioni jo metalike, karton 

për ndërtimtari, shirita katrani (ndërtimtarie), dritare jo metalike, shkumës i pa përpunuar, 

xham dritareje (qelq ndërtimtarie), fletë qelqi (qelq dritareje) për ndërtimtari, qelq izolues 

(për ndërtimtari), qelq me ngjyra dritareje, çimento për përdorim në industrinë 

metalurgjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4192 

(220) 16/10/2008 

(300) 861634  15/03/2005  RS 

(731) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov 

Srpenica ob Soči d.d. Srpenica, 1 SI-5224 

Sprenica, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  TEKADOM 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, ashtu sikurse në bujqësi, 

pemëtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra; 

preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca tanine; adezivë të përdorur në industri, 

posaçërisht aditiv kimik për beton, aditiv kimik për shpim të baltës, ngjitës për beton, 

rrëshira të papërpunuara akrile, baza (produkte kimike), kimikate për gjallërim të ngjyrave 

për qëllime industriale, preparate biologjike të ndryshme nga ata për përdorim në mjekësi 

dhe veterinari, celulozë, aditiv detergjentesh për beton, zbërthim të plastikës, kimikate për 

çngjyrosje-smalt, emulsinues, eter, media të filtruara (produkte kimike), luten (ngjitës) 

ndryshe nga ata për qëllime shtëpiake ose zyre, preparate kimike për përpunim të ngjyrave, 

produkte kimike për përgatitjen e ngjitëseve dhe bashkuesve të paketimeve, kimikate për 

ajrosje të betonit, kimikate për ndarje të vajrave, preparate kimike për shkrirje, preparate 

kimike për saldim, preparate kimike për ngjitje, preparate kimike për bashkim të 

paketimeve, komponente keramike për skorie (granulateve dhe pluhurit), acide, 

komponentë kimik për mbrojtje nga acidet, ngjitës akril për qëllime industriale dhe 

konstruksioni, ngjitëse të bëra me poliuretan për qëllime industriale dhe qëllime 

konstruksioni, goma (adezivë) ndryshe nga ata për qëllime zyre ose shtëpiake, preparate për 

kallajisje, produkte për ngjitje, aditivë për bashkues, acide salicylik, silikon, silikate, 

silikone, rrëshira sintetike të papërpunuara, kripëra (produkte kimike), preparate dehidruese 

për qëllime industriale, çimento prezervativ (pos ngjyrave dhe vajrave), prezervativ muri 

(pos ngjyrave dhe vajrave), preparate për çngjitje, preparate zbardhues për qëllime 

industriale , preparate jo-ujë lëshuese çimentoje (pos ngjyrave), produkte për muratori 

kundër lagështisë (pos ngjyrave), produkte lubrifikante, ngjitje që ndihmon bashkëshkrirjen 

e dy metaleve, saldim që ndihmon bashkë shkrirjen e dy metaleve, shpim të baltës, 

produkte për mbrojtje të betonit pos ngjyrave dhe vajrave.  

2  Ngjyra; vernik; llakra; mbrojtes kundër ndryshkut; mbrojtës kundër kalbjes të drurit; 

ngjyruese; fiksues; rrëshira të papërpunuara.  

17  Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve dhe 
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të cilët nuk janë përfshirë në klasat tjera, produkte të bëra nga plastika gjysmë e përpunuar, 

paketim, materiale bllokuese dhe izoluese, posaçërisht shajak azbesti, rrëshira akrile, gypa 

rondele, fill elastik për përdorim jo tekstil, materiale filtruese (shkuma ose plastika gjysmë 

të përpunuara), substanca për izolim në ndërtimtari kundër lagështisë, materiale izoluese, 

izolues, ngjyra izoluese, vernik izolues, shajak izolues, stuko, stuko për bërjen e glazurave 

izoluese për prevencë nga radiacioni i nxehtësisë të bëra nga polisulfidi, shirita vetë ngjitëse 

të ndryshëm nga ata të zyrave, gomë sintetike, rrëshira sintetike (produkte gjysmë të 

përpunuara), gypa bashkues (jo metalik), qelq fibrozë për izolim, materiale jo përçuese për 

ruajtjen e nxehtësisë, bashkues, rrëshira bashkuese, ngjitës akril për bashkim, rrëshira 

bashkuese të bëra nga silikoni, rrëshira bashkuese të bëra nga poliuretani, materiale për 

paketim, materiale për bllokim, gomë izoluese, prodhime fibroze qelqi për izolim, paketime 

jo ujë lëshuese; shkumë poliuretani.  

19  Materiale ndërtimi jo metalike, posaçërisht llaç azbesti, çimento azbesti, beton, 

elemente ndërtimi të betonit, bitume, çimento, materiale konstruksioni jo metalike, karton 

për ndërtimtari, shirita katrani (ndërtimtarie), dritare jo metalike, shkumës i pa përpunuar, 

xham dritareje (qelq ndërtimtarie), fletë qelqi (qelq dritareje) për ndërtimtari, qelq izolues 

(për ndërtimtari), qelq me ngjyra dritareje, çimento për përdorim në industrinë 

metalurgjike.  
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(511) 6  Kapëse (jo për përdorim zyre); kapëse për vegla dore në formë të revoleve kapëse; 

kapëse çekiç dhe kapëse mekanike.  

7  Vegla që punojnë me rrymë në formë të revoleve kapëse, kapëses në formë çekiçi, 

kapëse mekanike, largues të kapëseve, revole me ajër të nxehtë, revole ngjitësesh dhe 

kapëse nyjesh.  

8  Vegla dore në formë të kapëseve revole, kapëses në formë çekiçi, kapëse mekanike dhe 

largues kapësesh; revole me ajër të nxehtë, revole ngjitësesh dhe kapëse nyjesh.  

16  Kapëse, kapëse mekanike dhe makina kapëse (rekuizita zyresh), kapëse, largues 

kapësesh; hapëse vrimash.  
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(511) 6  Materiale ndërtimi nga metalet; materiale metali për ingjinieri hekurudhore; kabllo 

dhe tela metali (jo për qëllime elektrike); prodhime hekuri dhe artikuj të vegjël nga metali; 

gypa metalik dhe tuba elastike; zorrë metalike dhe lidhës të gypave, skelete siç janë 

përfshirë në këtë klasë; tuba metalike për ventilim dhe sistem për kondicionim ajri; mallra 

metalike siç janë të përfshirë në këtë klasë.  

7  Makina dhe vegla makinash; motorë (përjashtim të motorëve për automjete tokësore); 

komponentë motori për të gjitha llojet e motorëve; mekanizma pneumatike për makina dhe 

motorë; rripa transmisioni, shirita, v-rripa, rripa shumë brrinjëzor; rripa dhëmbëzore, rripa 

sinkron, rripa kokël, rripa të dhëmbëzuar dyfishor, shirita të rrafshët, rripa goditës (pjesë 

makinash), rripa për pompim, shirita transportimi, rripa transportieri dhe shirita 

transportieri; pjesë dhe shtesa për rripa transmisioni, transportues, shirita transportieri, rripa 

transportieri, transportues të përfshirë në këtë klasë; rripa trnsportieri për bartje të njerëzve 

të përfshirë në këtë klasë; makare (pjesë makine); pjesë makinash, kryesisht balestra, 

balestra pneumatike, pistona të amortizatorëve, amortizator vibrimi, cilindra shtypje; 

cilindra kacek; pjesë nga goma e formuar dhe gomë-metal për amortizatorë oscilimi dhe 

transmision fuqish, të përfshira në këtë klasë; mbajtëse motori, mbajtëse hidraulike, zbutës i 

vibracioneve rotacionale; valvule (pjesë makine); bashkues elastik (lidhës) jo për automjete 

tokësore; bashkues boshti (makina).  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), jetë shpëtues dhe 

mësimdhënie, të përfshira në këtë klasë; pajisje për matje dhe mjete për matje; aparate dhe 

instrumente për përçimin, kyçjen, konvertimin, ruajtjen, rregullimin dhe kontrollimin e 

rrymës elektrike; siguresa elektrike, rrelejë elektrike, transponder; sendorë; bartës i 

incizimeve magnetike, elektronike dhe optike (përjashtim të filmave të pa ekspozuar); 

kartela magnetike; kartela me qarqe të integruara (smart card), kartela telefoni; pajisje për 

përpunimin të dhënave dhe kompjuterë; programe dhe softuer i ruajtur kompjuterik; pajisje 

për shpëtim, kryesisht trape shpëtues, dyshekë shpëtues, unaza shpëtuese, gomë shpëtimi, 

xhaketë shpëtimi..  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë, gjithashtu edhe pjesët e tyre dhe 

shtesat, të përfshira në këtë klasë; automjete motorike dhe pjesët e tyre; motorë për 

automjete tokësore; frena, pjesët dhe shtesat për frenat; disqe frenash; thundra frenash 

(brake sleeves); boshte dhe module boshti, thundra boshti; amortizatorë dhe balestra për 

automjete dhe pjesët e tyre, veçanërisht balestra pneumatike, balestra të shtypjes së ajrit, 

balestra karburanti, njësi për furnizim me ajër për sisteme balestrash për pneumatik, 

amortizatorë dhe krah mbajtës për automjete; balestra amortizatorësh për vetura; balestra 

kushinetash për vetura, absorbues të vibracioneve dhe zbutës të vibracioneve rotacionale 

(përveç automjeteve komponentëve motorike të automjeteve tokësore) për automjete, 

motorë automjetesh, njësi timoni, kabina automjetesh dhe ulëse vozitësish; kushineta 
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hidraulike si komponentë të automjeteve të përfshira në këtë klasë; pjesë nga goma e 

formuar dhe gomë-metal për amortizatorë oscilimi dhe transmision fuqish të përfshira në 

këtë klasë; nyje hekurudhash (bashkues); nyje (lidhje) për automjete tokësore; fraksione për 

automjete tokësore; nyje për automjete hekurudhore; zingjirë transmisioni, rripa për 

vozitës, rripa transmisioni, shirita transmisioni të përfshira në këtë klasë; zinxhirë dhe 

zinxhir transmisioni për automjete, ftohje, nxehje, frenim, karburant, ndërrim i zorrëve për 

ajër, vaj dhe hidraulikë si komponentë dhe shtesa për automjetet të përfshira në këtë klasë; 

veshje e brendshme për automjete motorike dhe automjete hekurudhash; mbulesa për 

jastëkët e ajrit; mbulesa për kruskota; tapiceri për automjete; ulëse automjetesh; 

mbështetëse koke për ulëset e automjeteve; kalime (lidhje) për vagonë trenash dhe autobusë 

nga goma ose plastika; balonë (aeroplanë); aeroplanë transportues (aeroplanë)  

16  Materiale të printuara, lloje printerësh, blloqe printimi, mbuloje printerësh jo nga 

tekstili; mbuloja printerësh të bërë nga goma dhe plastika; pjesë dhe shtesa për mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; letër, karton dhe mallra të bëra nga këto 

materiale që përfshihen në këtë; atlase, kalendarë, harta gjeografike, publikime (të 

shkruara), stilolapsa dhe lapsa, varëse dhe flamuj (nga letra), peceta letre, artikuj 

libërlidhjes; fotografi; artikuj zyrash; adezivë për qëllime zyrash ose shtëpiake; materiale 

artistësh; makina për shkrim dhe rekuizita zyrash (përveç mobileve); material udhëzimesh 

dhe mësimdhënie (përveç makinave), përfshirë tekste, revista, riparim dhe/ose udhëzime 

përdorimi; materiale plastike për paketim, të përfshira në këtë klasë.  

17  Goma, gutaperka, plastikë, azbest, mika dhe artikuj të bëra prej këtyre materialeve, dhe 

të përfshirë në këtë klasë; artikuj plastike (gjysmë të përpunuara); materiale ngjitëse, 

paketimi dhe izolimi; zorrë (jo nga metali); lidhje zorrësh (jo nga metali); instalime për 

gypa (jo nga metali); kompenzues gome; ngjitës gypash; thundra lidhëse; unaza lidhëse 

(gome), membrana (të përfshira në këtë klasë); jastëkë gomash (amortizatorë); valvul të 

bëra nga goma dhe zëvendësues gome; pëlhurë gome dhe thundra gome për mbrojtje të 

pjesëve të makinës; rrogoz të bërë nga goma dhe zëvendësuesit e gomës për vibracione dhe 

vibracione në binarë; rrogoz për absorbimin e vajit në gomë dhe zëvendësuese gome; 

valvul gome; profile të bëra nga goma dhe plastika për çati me xham, derë, dritare, lidhëse 

për kupenë e motorit, të përfshira në këtë klasë; material tapicerish nga goma ose plastika; 

pëlhurë plastike (përveç për qëllime paketimi) përfshirë pëlhura për qëllime ngjitje dhe 

izolimi, pëlhura për çati dhe pellgjeve; kalime, kalime nga goma ose plastika për ura kalimi 

(udhëtarësh) për aeroporte; pjesë dhe shtesa për të gjitha mallrat e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.  
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(511) 7  Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, për prodhim, riparim dhe 
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çmontim të automjeteve tokësore, ujore dhe ajrore, për industrinë kimike, bujqësi, xehetari, 

për industrinë e tekstilit, për industrinë ushqimore, për industrinë e pijeve, për industrinë e 

konstruksionit, për industrinë e paketimit; vegla makine; makina dhe motorë (pos për 

automjete tokësore), pjesë të gjitha llojeve të makinave dhe motorëve, përfshi motorët 

elektrik dhe komponentat e tyre (pos automjeteve tokësore), filtra ajri për makina dhe 

motorë, mbajtëse motorësh dhe makinash, njësi kontrolluese për makina dhe motorë, starter 

elektrikë për makina dhe motorë, gjeneratorë motorikë, cilindër kontrollues, motorë 

elektrikë (pos automjeteve tokësore) dhe pompa (makina), pjesë lidhëse dhe komponenta 

transmetimi (pos automjeteve tokësore) përfshi kthetra për zhvendosje; kandela 

inkandeshente për dizel motorë; rripa transmisioni të forcës, rripa brinjorë, rripa-v, v-rripa 

të hullizuar, rripa për ndryshimin e shpejtësive, rripa kordinimi, rripa brinjor sinkronik, 

rripa me thumba, rripa binjak sinkronik të dhëmbëzuar, rripa të rrafshët, rripa për ngritje 

(pjesë të makinave), rripa transmisioni, materiale rripash për manovrim, rripa dhe trase 

transportierësh, pjesë dhe shtesa për materialet manovruese dhe rripa dhe trase 

transportierësh, transportier udhëtarësh, të përfshirë në këtë klasë, pjesë makinash, kryesisht 

balestra, piston zbutës të goditjeve, zbutës i vibracioneve, pjesë të normëzuara të bëra nga 

goma dhe lidhje gome dhe metali për kontrollim të vibracioneve, të përfshirë në këtë klasë, 

mbajtës të motorit dhe makinave, mbajtës me lëng të motorit, zbutës vibracionesh me 

përdredhje, nxitës; valvule (pjesë makinash), ngritëse mekanike; kosa bari (makinerie); 

vegla bujqësore (të ndryshme nga ata të dorës).  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie, të përfshirë në këtë klasë; sisteme alarmi, alarme elektrikë për 

vjedhje, bateri dhe komponentat e tyre, akumulatorë dhe komponentat e tyre, qeli 

karburantesh dhe pjesët e tyre, mbushës baterish, indikatorë të shpejtësisë, drita 

paralajmëruese për automjete, tregues dhe instrumente matëse, numërues rrotullimesh; 

sisteme elektrike të kontrollit dhe rregullimit, përfshi edhe procesorët dhe senzorët e tyre 

për drejtim dhe kontroll të automjeteve, për përmirësim të sigurisë së vozitjes, stabilitet të 

veturës, kualitet udhëtimi dhe zhurme; sistem elektrik të kontrollit dhe rregullimit, përfshi 

procesorët dhe senzorët e tyre për rregullim dhe kontrollim të frenave, transmisioneve, 

shasive dhe suspensioneve, gazrave dalës; rregullatorë të voltashit për automjete, matje 

elektrike dhe elektronike, pajisje kontrolli dhe rregullimi për instalime në automjete, 

posaçërisht për monitorim dhe kontroll të shpejtësisë, shtypjes së gomave dhe distancës së 

automjetit; pajisje ose aparate për asistim në parking automatik; instrumente për shtypje të 

fryrjes dhe matës rrotullimesh; pajisje jetë shpëtuese, veçanërisht trape shpëtuese, shkallë 

shpëtimi, rrjeta shpëtuese, goma të fryra për shpëtim, rripa shpëtimi, gomë shpëtimi, 

xhaketa shpëtimi, aparate për shuarje të zjarrit, aparate dhe instrumente për përcjellje, 

ndryshim, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të elektricitetit, siguresa 

elektrike, rele elektrike, transponderë, senzorë, aktivizues (të përfshirë në këtë klasë); qasje 

elektrike dhe mjete ç'kyçëse për automjete, përfshi mjete kontrolli, elementë funksionimi 

dhe motorë elektrik; laserë, jo për qëllime mjekësore (posaçërisht laserë tregues), mjete për 

telekomandë; kontrollues nga distanca, instrumente navigacioni, bateri solar; lentë kontakti, 

syze, arka për syze, dylbi, zmadhues optik, syza dielli, trekëndësha paralajmërues, 

eshkëtore për automobila; busulla, acidimetër, tregues niveli, shkallë, aparate për incizim, 

transmetim ose reproduktim të zërit ose fotografive përfshi antenat, radiot, televizionet, 

pajisjet e telefonave përfshi video telefona, kaleidoskopë, pajisje projektuese, kamera 
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kinematografike, kamera të pa zhurmshme, fotokopirë, mjete elektronike përkthimi, 

përkthyes xhepi elektronik, filma të ekspozuar, media incizuese optike, elektronike dhe 

magnetike, disqe incizuese, përfshi kartelat magnetike, kartela me qarqe integruese (smart 

cards), kartela telefoni, makina automatike për shitje dhe mekanizma për aparate që 

operojnë me monedha përfshi bankomate, kasamatë (cashomates), aparate me monedha; 

arka regjistruese, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjuterë përfshi 

ditarë elektronike (electronic diaries), fakse, monitorë, mjete periferike për kompjuterë, 

kalkulatorë xhepi, programe dhe softuerë të depozituar kompjuterik; mjete të përshtatshme 

kontrolli për automjete ashtu si ulëset e automjeteve, dritaret, pasqyrat, kulmet rrëshqitëse, 

valvule flutur, shufra me gunga.  

12  Mjete për transport në tokë, ajër dhe/ose ujë sikurse edhe pjesët dhe shtesat e tyre, të 

përfshira në këtë klasë, përfshi automjetet dhe komponentët e tyre; motorë për automjete 

toke; goma, goma të brendshme për rrota, rrota, qerthull (bandazh) rrotash, sipërfaqe gome 

për rivulkanizim të gomave, kapakë rrotash, rrethe metalike të qerthullove (bandazh) të 

rrotës, materiale dhe pajime për riparim të gomave dhe gomave të brendshme, të përfshirë 

në këtë klasë; shasi dhe komponenta për to, të përfshirë në këtë klasë; frena dhe 

komponentat e tyre për automjete, përfshi frenat për parkim, frenat aktiv për parkim dhe 

mbyllje të timonit, distributor të shtypjes për frena, frena rrotash; cilindra frenash, jastëke 

për frena, rregullatorë hidraulikë, pneumatikë dhe mekanikë, përforcues, elementë 

përshtatës dhe senzorë si senzorë shtypjeje frenash, kompas frenash, tambure frenash, frena 

rrotash; bllokues frenash, disqe frenash, veshje frenash, markuç frenash, përforcues të 

shtypjes në frena, rregullues të shtypjes së frenave, rregullues të pedaleve të frenave, të 

gjithë mallrat e lartë përmendura si komponenta të sistemit frenues; kontroll mekanik dhe 

hidraulik dhe rregullator heqës, të përfshirë në këtë klasë; kompas ndalës të frenave dhe/ose 

nyje drejtuese dhe komponentat për to, mekanizma drejtues të përmbajtura dhe të pa 

përmbajtura elektromekanike dhe elektro hidraulike dhe komponentët për to, shasi të 

përmbajtura dhe të pa përmbajtura dhe varëse, mjete sigurie për automjete, të përfshira në 

këtë klasë, përfshi jastëkët e sigurisë (airbag), shtrënguesit e rripave dhe komponentët dhe 

shtesat, të përfshirë në këtë klasë, makina lidhëse dhe komponentë transmisioni, përfshi 

pedale fraksioni për automjete tokësore, aktive dhe pasive, zbutës goditjesh të kontrolluara 

dhe të pakontrolluara dhe balestra për automjete, rrota dhe komponentat e tyre, veçanërisht 

balestra pneumatikë dhe balestra gazi, njësi furnizimi ajri për sisteme pneumatike të 

balestrave, zbutës goditjesh dhe mbështetës për vetura, zbutës vibracionesh dhe zbutës 

vibracionesh me përdredhje (pos komponentëve të motorëve për automjete tokësore) për 

automjete, motorë automjetesh, sisteme drejtimi, kabinë automjeti dhe ulëse vozitësi; 

hidromonte, si pjesë për vetura, të përfshira në këtë klasë; boshte dhe module boshti, boshte 

shakulli, membrana për rripa të transmisionit të forcës, rripa udhëtimi, të përfshirë në atë 

klasë; zorrë për ngrohje, frena, karburant, flladitës të brendshëm, vaj, hidraulikë, si pjesë 

dhe shtesa të veturave, të përfshira në kete klase; valvule për gomat e automjetit; tapiceri i 

interierit të automjetit; mbulesat e jastëkut të sigurisë; mbulesa e kruskotit; tapiceri për 

automjete; ulëse automjetesh, kalime nga goma ose plastika për tramvaje dhe autobusë dy 

pjesësh.  

16  Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të përfshira në kete klase; 

materiale të shtypura, lloj printerësh, blloqe printimi, pëlhura printuese jo tekstile, 

komponenta dhe shtesa për to, të përfshira në këtë klasë, atlase, kalendarë, harta 

gjeografike, publikime (të shkruara), stilolapsa dhe lapsa, stringla dhe flamuj (nga letra), 
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peceta letre, artikuj libërlidhjes; fotografi; pajisje zyrash; adezivë për përdorim në zyre dhe 

në shtëpi; materiale për artistë, makina shkrimi dhe rekuizita për zyre (pos mobileve); 

materiale mësimdhënieje dhe instruksioni (pos aparateve), përfshi libra te mësimit, revista, 

riparim dhe/ose instruksione të shfrytëzueshme në pjesët e automjeteve; materiale plastike 

për paketim, të përfshirë në këtë klasë.  

17  Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe artikuj të bëra nga këto, përfshirë në këtë 

klasë; artikuj nga plastika (gjysmë të përpunuara); materiale ngjitëse, paketuese dhe 

izoluese; zorrë (jo metalike); lidhës zorrësh (jo metalike); instalim për gypa (jo metalikë); 

kompensuese gomash; ngjitës gypash; manikotë mbrojtëse, unaza lidhëse (gome), 

membrana (të përfshira në këtë klasë); rrogoz mbështjellës nga goma dhe zëvendësues 

gome për vibracione dhe amortizues goditjesh për binarë; rrogoz për absorbim të vajrave 

nga goma dhe zëvendësuesve të gomës; valvule gome; kapak i çatisë së automjetit, derë, 

dritare, izolues për kupenë e motorit; tapiceri nga goma ose plastika; pëlhurë plastike (pos 

për qëllime paketimi), përfshirë pëlhura t për ngjitje dhe për qëllime izolimi, pëlhura çatie 

dhe pellgu; kalime, kalime nga goma ose plastika për ura kalimi (udhëtarësh) për aeroporte; 

pjesë dhe shtesa për të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; gomë për 

rivulkanizim të gomave.  

35  Reklamim, menaxhim i biznesit, administrim i biznesit, funksione zyre, përfshirë 

rekrutimin, konsultime për menaxhim personeli, konsultime komerciale, punë lidhur me 

marrëdhëniet publike, reklamim në radio dhe televizion, organizim i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime reklamimi dhe komerciale, marketing, hulumtim shitjeje, hulumtim 

tregu.  

37  Konstruksion ndërtimi; riparime, shërbime instilacioni, kryesisht shërbime të punëtorisë 

të motorëve, ndërrime, riparim, servisim, montime, çmontime, mirëmbajtje, kujdes, pastrim 

dhe punë ngjyrosje te automjetet, motorët, gomat dhe komponentët e tyre, riparim të 

automjeteve në kuadër të shërbimit të rregullimit të prishjeve, ri vullkanizim i gomave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4610 

(220) 20/01/2010 

(731) ROCKWOOL INTERNATIONAL 

A/S Hovedgaden 584 DK – 2640 

Hedehusene, DK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HARDROCK 

 

 
     

 

(511) 17  Pllakë dhe panele për izolimin dhe mbrojtjen termike, zërit dhe kundër zjarrit, 

izolime plastike për tharjen e ajrit.   

19  Panele dhe pllaka nga leshi, te shkëmbi për konstruksion; pllaka te kombinuara me fije 

minerale; pllaka për çati dhe me fibër-fije mineralesh.   
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(210) KS/M/ 2008/4611 

(220) 20/01/2010 

(731) DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & 

Co.KG. Rockwool Straße 37-41, 45966 

Gladbeck, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KOMBIROCK 

 

 
     

 

(511) 17  Pllakë dhe panele për izolimin nga fijet minerale për mbrojtjen termike, fonike 

dhe kundër zhurmës; izolime plastike dhe lesh mineral, dihet nga leshi shkëmbor, me një 

apo dy anë te mbuluara me panel te gatshëm me allçi brenda dy gjetheve te kartuçit special 

dhe pllaka silikati; pllaka izoluese për fasada, pllaka izoluese intermediale, pllaka izoluese 

fonike nga dylli te kompozuara me fije te leshit te qelqit, izolues plastik për tharje te ajrit, te 

gjitha nga plastika dhe fijet minerale.   

19  Panele dhe pllaka nga leshi mineral për konstruksion; pllaka te kombinuara me fije 

minerale; pllaka ndarëse për çati, te gjitha si pllaka me fije minerale; pllaka dhe panele me 

një ose dy anë te mbuluara me panel te gatshëm me allçi brenda dy gjetheve te kartuçit 

special.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4612 

(220) 20/01/2010 

(731) ROCKWOOL INTERNATIONAL 

A/S  Hovedgaden 584 DK – 2640 

Hedehusene, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROCKPACK 

 

 
     

 

(511) 17  Produkte dhe material në formë te pilurit, metaleve, fletës, pllakës metalike, apo 

petëzes, pllaka apo petëza dhe copëza në formë te bukur (kallëp), produkte te copave ne 

formë te barabartë me një indikacion me një apo dy anë te dispercionit sintetik dhe /ose një 

përzierje qelqi dhe /ose i shoqëruar me hidraulik dhe /ose me bazë te rrëshirës sintetike, me 

te gjitha materiet për mbushje dhe ose pigmente ngjyrash, dhe pllaka te formuara izoluese 

nga leshi i shkëmbit, te gjitha këto produkte për izolim termik dhe fonik te përdorura si 

mbrojtëse kundër zjarrit.  

19  Materiale dhe konstruksione ne formë te produkteve dhe materialeve minerale ne formë 

te pilurit, fletëzës, pllakës, metalit apo petëzës, pllaka dhe petëza dhe copëza ne formë te 

bukur (kallëp), produkte precize te barabarta me një induksion me një apo dy anë te 

disperzionit (përzierjes) sintetike dhe /ose me lesh qelqi dhe /ose anë hidraulike dhe /ose 

bazë e rrëshirës sintetike, me te gjitha materiet e mbushura dhe /ose pigmente ngjyrash, dhe 

pjesët e pllakave izoluese dhe lesh i gurit-thepave.   
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(210) KS/M/ 2008/4749 

(220) 16/10/2008 

(731) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A. 

Boulevard du Souverain 24, B-1170 

BRUXELLES, BE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VISA 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, cigaret, cigarllosa, cigare, artikujt per duhanxhi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4767 

(220) 16/10/2008 

(731) PHILIP MORRIS UKRAINE 

25-a Netechenska Street , UA-61125 

KHARKIV-125, UA 

(591) E bardhë, e kuqe, e portokalltë, e 

verdhë, e kaftë dhe e artë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34 Duhan, i papunuar ose i punuar;prodhimet e duhanit duke përfshi cigare, cigaret, 

(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjllët, cigaret, duhan për çibuk (llullë), duhan për 

përtypje, kretek, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë);artikuj për 

duhanxhi, duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre, filtra për cigare, kutia për 

duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, llulla, por jo prej metaleve te çmuara, legurat jo prej 

tyre apo mbështjelljeve me to aparati i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, çibrita. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4928 

(220) 11/01/2016 

(731) FILA LUXEMBOURG Sàrl 

26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, 

LU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.  

5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe preparate sanitare; produkte dietale për foshnje 

dhe të sëmurë; materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve dhe insekteve.  

14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 

flakura në metale të cmuara (përpos takëmit, pirunëve dhe lugëve); artikuj argjendarie, gurë 

të cmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.  

16  Letra dhe produkte letre, karton dhe artikuj kartoni, gjëra të shtypura, gazeta dhe botime 

periodike, libra; libër lidhje; fotografi; material për zyre, material ngjitëse (për zyre); 

materiale për artistë; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përveq 

mobiljeve); materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve); letra për të 

lozur; printer; klishe.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrellat për 

shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë, mallëra për shalëbërës 

dhe sarac. 

24  Pëlhurë; shtrojë dhe mbulesa për tavoline; mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera.  

25  Rroba, përfshirë cizmet, këpucët dhe pantoflat.  

28  Lojërat dhe artikuj londrash; artikuj për gjimnastikë dhe sport, zbukurime dhe 

zbukurime për bredh.  

34  Duhan, i pa përpunuar apo i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepësa. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/4941 

(220) 19/01/2016 

(731) ETC C.V. 

Drentestraat 20, NL-1083 HK Amsterdam, 

NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)  MERGAL 

 

 
     

 

(511) 2  Mjete mbrojtëse kundër dëmtimit të drurit.  

5  Kemikale për përdorim industrial me efekt baktericid dhe fungicidale.  
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(210) KS/M/ 2008/5130 

(220) 16/10/2008 

(731) ROLEX SA 

Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  ROLEX 

 

 
     

 

(511) 14 Stoli, orë, posaçerisht orë të gjepit, orë dore, pjesë përbërëse për orë dhe shtesat 

për orë, të cilët nuk janë përfshirë në klasë tjera, erë alarmi, orë dhe instrumente tjera 

kronometrike, kronomëter, kronograf, aparat për matje të ngjarjeve sportive, aparate dhe 

instrumente për matje dhe shënim-sinjalizim të cilët nuk janë përfshirë në klasë 

tjera;numratorë, kutia dhe kuti për prezantim për orë dhe stoli. 

35 Shërbimet e shitjës me pakicë lidhur me orët dhe produkteve për punimin e orëve dhe 

stolive;publikime lidhur me blerjën dhe shitjën e orëve dhe stolive 

37 Riparimi, përpunimi, mirëmbajtja dhe lustrimi i orëve dhe stolive 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5144 

(220) 16/10/2008 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  

Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8501 

Novo Mesto, SI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5 Produkte farmaceutike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5188 

(220) 16/10/2008 

(731) Novagraaf Nederland B.V. 

Hogehilweg 3, 1101 CA AMSTERDAM 

ZUIDOOST, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  MARKGRAAF 

 

 
     

 

(511) 35 Publikimi, administrimi afarist;administrate zyrtare;mundesimi i informatave 

afariste përmes mediave elektronike;sherbimet e marketingut;sherbimet e postes 
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direkte;sherbimet e udhëheqjes se anketave dhe hulumtimi i mendimeve;përpunimet 

statstikore;sherbimet e vlerësimit direkt;hulumtimi i tregut dhe analiza 

41 Pergaditja e shfaqjeve informative dhe studimore, posaqërisht në lëminë e pronësisë 

intelektuale;mbajtja e kurseve;mundësimi i kurseve;publikimet 

42 Mbrojtja dhe ofrimi i markave tregtare, patentave dhe dizajnit;percjellja e markave, 

patentave, dhe dizajnit;dizajnimi dhe punimi i markave;hulumtimi juridik;informimi nl 

fushën e mbrojtjës se pronësisë intelektuale;konsultimi dhe hulumtimi (teknik dhe juridik) 

në fushën e ligjit mbi pronesinë intelektuale, ligji mbi emërtimet tregtare dhe në fushat e 

tjera te lidhura me çeshtjet juridike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5189 

(220) 16/10/2008 

(731) Swiss Beauty AG 

Gewerbezentrum Walke, Walke 43, CH-

9100 Herisau, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3 Sapun, parfumeri;vaj eterik, kozmetika, losione për flokë, pasta për dhëmb (të 

gjitha produktete e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane) 

29 Mish, pesh, shpezë me pupla dhe ëgërsira;akstrakte nga mishi;pemë dhe perime të 

konzervuara, thara dhe ziera;zhele, gjem;vezë, qumësht dhe produkte nga qumështi;vaj dhe 

yndyrë  për ushqim;produkte të konzervuara nga produktet e përfshira në këtë 

klasë;produkte dijetike jo për përdorim medicinal te përfshirë në këtë klasë (të gjitha 

produktet e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane) 

30 Kafe, çaj, kakao, sheçer, oriz, tapioka, sago, zëvëndësues të kafes;miell dhe produkte 

nga drithërat;bukë, kollace dhe pastiçeri, akullore për ngrënje;mjaltë, melasë;tharem buke, 

pluhur për fryerje;krip, senf;uthull (thartinë), lyerës;lyerje dhe krem për 

sallata;melmesa;produkte dietike për përdorim jo medicinal te përfshirë në këtë klasë (të 

gjitha produktet e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane) 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5216 

(220) 16/10/2008 

(731) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Str.2, D-78467 Konstanz, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  Calcimonta 

 

 
     

 

(511) 5  Mdikamente  
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(210) KS/M/ 2008/5257 

(220) 16/10/2008 

(731) Promat GmbH 

Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  PROMAXON 

 

 
     

 

(511) 1 Produkte kimike për përdorim industrial, posaqerisht kalcium silikati si material për 

mbushje 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/5274 

(220) 10/02/2009 

(731) CONTİ ELEKTRİKLİ EV 

ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Levent Mah. 

Krizantem Sok. No:20 Levent İstanbul 

80630, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7 Motor elektrik, makina dhe vegla te makinave për amvisni dhe përdorim ne 

kuzhinë, posaçërisht aparate elektromekanike për përdorim ne kuzhinë;përpunuesit e 

ushqimit (prerje, përzierje, prerje, bluarje, kullim, dhe shtrydhje);prerëse elektrike për pemë 

dhe perime, bluese dhe mikserë për përdorim shtëpiak, përzierëse, thithëse, motor elektrik 

9 Aparate elektrike, dhe instrumente, për përdorim personal. Përdorim shtëpiak dhe ne 

kuzhinë;hekur për hekurosje, hekur me avull, radio aparate per automobile, aparate 

telefonike dhe audio, antenna satelitore, kamera, siguresa automatike, numërues elektrik 

11 Aparate dhe instrumente për përdorim personal, përdorim ne shtëpi dhe kuzhinë;të gjitha 

llojet te zjarrit , radiator elektrik , zierës elektrike të ujit, furra, shporet, skara, tharëse te 

flokëve, ventilator për ngrohje, aparate elektrike për përgatitjen e vafleve, tengjere me 

presion, toster, mikser, frigorifer, makina për pastrimin e rrobave, makina për pastrimin e 

enëve telivizor, përpunuesit shtëpiak te jogurtit, gjygyma te çajit, ventilator, ventilator 

leshues, dhe/ose thithëse, ftohës te ujit, Fontana, ngrohëse, ngrohëse t ujit, frizere, (aparate 

për ngrirje 
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(210) KS/M/ 2008/5283 

(220) 10/07/2009 

(731) Reckitt Benckiser Inc., 

39 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 

07054, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike;preparate për kollitje dhe ftohje;preparate për 

tretman te rrugëve respiratore dhe sëmundjeve te mushkërive;espektorante (preparate te 

cilat nxisin nxjerrjen e pështymës dhe lehtësimin e kollitjes) dekongestate 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/6058 

(220) 17/10/2008  

(731) DUKAT d.d. Marijana Čavića 9, 

10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DUKATINO 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, prodhimet e qumështit, pije me ku dominon qumështi, hirrë, margarine, 

gjalpë, krem gjalpë, vezë; vajra dhe yndyra ushqimore; xhelatina; marmelata, komposto, 

pemë dhe perime, të thata, të gatuara dhe konservuara; kos; kefir; djathëra, sidomos krem 

gjalpë, krem i rrahur, krem.  

30  Kafja, ekstrakt të kafës, çaj, ekstrakte të cajit, kakao pije të cokolatës me qumësht, 

qumësht i zier për ushqim, sheqer, oriz, tapiokë, miell pallme, miell dhe produkte të 

drithërave, bukë, tortë, biskota, , kornetë për akullore, ëmbëlsira, torte, krem akullore 

(ëmbëlsirë), budingë, bonbone,  akullore; mjaltë, shurup, melasë; maja, pluhur për pjekje, 

kripë, mustardë; uthull, salcë ( të tilla si erëza), majonezë, mëlmesa; akull.  

32  Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

138 

 

(210) KS/M/ 2008/6862 

(220) 10/11/2008 

(731) Quinton Hazell Automotive Limited 

Address: Newsome Vaughan, Greyfriars 

House, Greyfriars Lane, Coventry, West 

Midlands CV1 2GW United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  MOPROD 

 

 
     

 

(511) 7 Pompa uji, rryp transmisioni, rrypa dhëmbëzor, radiator ftohës, ventilator, aparate 

ndezëse, makanizëm rrotullues, njësit kushinet për rrota, boshtin, pompën e benzinës, 

injekutes benzine, prizma, thithës ajri, susta, filter vaji, filter ajri, filter I derivateve, 

alternator,gjenerator, aparat transmisioni, kontroll, ndezës motorri, frena, kabllo kontrolli, 

karburatorë, mekanizëm për bartjen e shpejtësisë konstante, transmision, tub i shkarkimit 

dhe pjesët dhe paijset për të gjitha mallërat e sipërpërmendura;pjesët, paisjet dhe aksesoriet 

për automjetet tokësore, automjetet motorrike dhe për motorrët me djegie të brendshme të 

përfshira në klasën 7 

9 Termostat, kablla elektrike, terminale, prizë, senzor, rele, kondenzator, bateri kompjuter 

për kontr4ollimin e motorrit, magnet mbledhës, rregulator elektronik, pjesët dhe paisjet për 

të gjitha mallërat e sipërpërmendura, komponentër e automobilave elektrik;pjesët, paijset 

dhe aksesoriet për automjetet tokësore, automjetet motorrike dhe për motorrët me djegie të 

brendshme të përfshira në klasën 9 

11 Pjesët paisjet dhe aksesoriet që përfshihen në klasën 11-të, si instalimet e ftohjes, 

ndriqimit dhe ventilimit të motorrëve të automjeteve toksore;kapak radiatori 

12 Rryp dhëmbëzor, timon, aparatura për pluhura, bashkues transmisioni, dorëz, frena, 

kushinetë për rrotas, absorbues ajri, susta, lopat për fshirjen e xhamave, motor për nisje, 

pompa e derivateve, motor me djegie të brendshme, ventil, aparate transmisioni, 

transmision, pjesët, paisjet dhe aksesoriet për automjetet tokësore, automjetet motorrike dhe 

për motorrët me djegie të brendshme të përfshira në klasën 12 

17 Tub gome për radiator, tub gome për ngrohësit, ventil për tuba gome, instalime, rondelë, 

paisjet që ndihmojnë në mos avullimin e vajërave, pjesët dhe paisjet për të gjtha mallërat e 

sipërpërmendura;pjesët, paisjet dhe aksesoriet për automjetet toksore, automjetet motorrike 

dhe për motorrët me djegie të brendshme të përfshira në klasën 17 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/6888 

(220) 14/11/2008 

(731) KRETZTECHNIK 

AKTIENGESELLSCHAFT 

15, Tiefenbach, A-4871 ZIPF, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  VOLUSON 

 

 
     

 

(511) 10 Aparate për nevoja medicinave, aparate dhe pjesë të tyre për diagnostifikim me 

ultrazë 
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(210) KS/M/ 2008/7100 

(220) 30/11/2015 

(731) DALMINE S.P.A 

1, piazza Caduti 6 Luglio 1944, I-24044 

DALMINE ITALY, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)  "DALMINE" 

 

 
     

 

(511) 1  Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, botanikë, 

dhe pylltari; fertilizues natyral dhe artificial, aparate, produkte kimike për konzervimin e 

gjërave ushqimore, substanca për kalitje dhe bashkim; material për nxirje, ngjitës për 

përdorim në industry, rrëshqirë.  

2  Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë, metalet në fletëza dhe pluhur për 

piktorë dhe dekorator.  

4  Vajëra dhe yndyrëra industrial (përpos vajërave dhe yndyrërave ushqimore dhe vajërave 

esencial); lubrifikante; preparate për mbledhjen e pluhurit, karburante përfshirë edhe lëndë 

djegëse për motor dhe substanca ndricuese, qirinjë, fitila për ndriqim.  

6  Lidhëse për skela dhe pjesë për to, bazament, boshte, spirancë e bulonave, rrotat me ose 

pa lidhëse për skela, çeliku ngjitur dhe sipërfaqe tubash, tuba, shtyllat dhe kolona, piketa 

dhe shtyllat e vogla, shtylla, tanke dhe cilindra presion, metale bazë, të papërpunuara dhe 

gjysmë të punuar, dhe lidhjeve të tyre, spiranca, kudhëra  dhe këmbana, mbështjellës dhe 

materialeve të ndërtimit;binarët dhe materiale të tjera metalike për hekurudhat, zinxhirët 

(me përjashtim të atyre për automjete motorike), kabllot jo-elektrike metalike dhe djalin, 

flokët, tuba metalike, kasaforta dhe kaseta, topa çeliku, horseshoes, thonjtë dhe vida, 

mineraleve.  

7  Bashkues për skela dhe pjesë, rrota me ose pa lidhësa për polet skela, pikat ngarkuese 

dhe vinça për anije, pika dhe vinc për anije, cilëndër dhe mbledhës për kaldaja me avull, 

cilindra trupit, pistona dhe shtypësa, pajisje ngrohje, mjete dhe makineri për shpim.  

8  Pjesë fijesh që kompletojnë bulonin, mjetet për vrimë, majat e ngarkimit.  

9  Gur kilometrik, pajisje kimike, karro për shtylla, antenave për të gjitha punët.  

11  Tanke presioni, fuçi dhe mbledhësit për kaldajat me avull, kamera termike, llamba nate.  

17  Tuba, tuba dhe vulat plastike, tuba fleksibël jo metalik.  

19  Bashkues për skela dhe pjesë, bazat spirancë, tuba, shtylla dhe kolona, piketa dhe 

shtylla te vogla, shtylla, gypa të thjeshtë, asbest, çimentos dhe përforcues me fletë çeliku, 

materialet e ndërtimit, guri natyror dhe artificial, çimento, gëlqere, llaç gëlqere, gips dhe 

rërë, gurë dhe tuba çimento, material për ndërtimin e rrugëve, asfalt, katran dhe bitumit, 

shtëpive portative, monumente guri, zjarrit. 
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(210) KS/M/ 2008/7102 

(220) 22/03/2016 

(731) BANO FEDERICO 

Via del Corso,23, I-35012 

CAMPROSAMPIERO (Padova) ITALY, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj SDP KOSOVE  LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 
 

(540)  VENEZIANI 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte dhe shërbime: “Sapun; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, llosione për 

flokë, pasta dhëmbësh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/7197 

(220) 17/11/2008 

(731) ERBAY PAZARLAMA VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

IKITELLİ OSB MAHALLESI HURRIYET 

BULVARI DEPARKO SAN. SITESI 

DEPARKO SK. NO: 1/11 34306 

BASAKSEHIR/ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 18  Çanta, kofer, kuleta, fatrolla për çelësa (produkte te letrës).  

25  Rroba nga te gjitha llojet e materialeve, sokne, këpucë, mbështjellëse për kokë; dorza, 

shala, manshete (rroba), kopse, rripa, kollare, fjongo.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/7229 

(220) 17/11/2008 

(731) Commerzbank AG 

Zentraler Stab Recht Kaiserstrasse 16 60311 

Frankfurt am Main Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9 Souftver kompjuterik (regjistrues);qip kartela, USB dhe pajisje të tjera për ruajtjen 

e të dhënava;kartela për leximin e pajisjeve dhe aparate dhe pajisje të tjera elektronike, si 

dhe pjesë për të njëjtat, përderisa përfshihen ne klasën 9 

36 Shërbime finaciare;trnsakcione bankare dhe kreditore;veprome bankare online;veprime 
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bankare përmes telefonit;lëshimi i kredit dhe debit kartela, lëshimi i qeqev të udhëtimi i 

gjërave me vlerë, lizing në arka të sigurta depozituse;shërbimet e konsulencës 

financiare;transakcionet monetare;konsulencë në fushën e sigurimeve;administrimi dhe 

depozitimi i sigurt i profileve të sigurisë, aktivitete të sigurimi;transakcionet e transfereve 

ndërkombëtare;pranimi i depoziteve të të hollave (përfshirë depozitat me interes fiks të 

sigurimit) dhe pranimi i mjeteve financiare në llogari të depozitimit, mjete fianaciare 

kredituese, kambialeve;transakcione e transfereve të brendshme dh të jashtme;pranimi i 

garancioneve;lërje e pengu e sigurimeve, metaleve të cmuara dhe artikujve të tjerë;këmbimi 

i të hollave;transakcionet e bartjes së mallërave me përqindje;tregti në burës dhe në 

obligime, sigurimeve, krediteve monetare, veprimeve hipotekare dhe të certifikateve të 

detyrimeve në tokë, si dhe servitude real dhe të drejtave nga qiramarrje;lëshimi i 

sigurimeve;aktivitete të transfereve të hauja;përcjellja e letrave të kreditit;transakcionet në 

lidhje me pagesat në kohë të shkurtër (sektroi finaciar);dhënja e garancioneve dhe të 

dorëzanisë;shërbimet e sigurimeve komisionere;tregti në indexin e së ardhmes;tregtia në 

opcinet e sigurimeve të brendshme dhe të jashtme;shërbimet e komisionerit apo të agjentit 

në në lidhje me lëshimin e sigurimve të brendshme, sigurimeve të ardhsme dhe opcioneve 

të sigurimeve;shërbimete e komisinerit dha apo të agjentit në lidhje me lëshimin e 

sigurimeve të jashtme, sigurimeve të ardhshme dhe opcioneve të sigurimeve;transakcionet 

e tregtisë së derjtpërdrejt me sigurime, opcioneve të sigurime, opcioneve të sigurimeve dhe 

të ardhshme;aranzhimi dhe prokurimi në lidhje me reblerjen e sigurimeve, pranimin e 

sigurimeve, shitjen e sigurimeve;kërkesa për urdhërimin e për lëshimin e sigurimeve dhe 

blerjen e sigurimeve;informacione në lidhje me bursën (sektori financaira);verprime të 

sigurimeve;aranzhimi dhe prokurimi i kontrateve për sigrim jetësore;veprimete e sigrimit 

jetësor;aranzhimi dhe prokurimi i kontrateve për sigrimin e pronës dhe 

dëmshpërblimit;veprimet e sigurimit të pronës dhe dëmshpërblimit;llogaritje e shkallës së 

sigurimeve;veprimet lidhur me patundshmërit;shërbimet e komisionerit apo agjentit në 

lidhje me vlerësimet e ndërtimeve dhe patundshmërive;menagjimi i 

patundshmaërive;shërbimet e komisionerit apo agjent në lidhje ne lisingun e 

patundshmërive;lisingu i patundshmërive;dhënha e informatave në lidhje me ndërtimtarinë 

e patundshëmritë (përderisa përfshihen në klasen e 36-të);aranzhimi dhe prokurimi i 

kontratave në lidhje me blerjen dhe shitjen e patundshmërivel shërbimet e komisionerti apo 

agjentit në lidhje me aranzhimin dhe prokurimin e shitjes dhe blerjes së 

patundshmërive;investigimet në rëndësine apo pozitën e kredive 

37 Shërbimet e konstrukcionit në ndërtimtari 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/7230 

(220) 07/09/2012 

(731) KEBA Gesellschat m.b.H. 

Dürnburg 63 A-4100 Ottensheim (AT), AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

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

(540)  KEBA BANKAUTOMATION 

 

 
     

 

(511) 7  Objekte, pajisje apo makineri me pajisjet të kotrollit elektrik apo elektronik, për 

industrinë e drurit, industrinë metlurgjike dhe maqinat e shtypjes.  

9  Pajisjet dhe instrumentet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet per 
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gjeodezi, peshë, matje, sinjalizim, shënim, dhe kontroll; aparate automatike për shpëtim dhe 

mësim duke futur një monedhë ose token; makinat folëse, makinat për kalkulim, instalimet 

e rrymës elektrike me tension të lartë, pajisjet dhe kontrollet elektrike dhe elektronike, 

përfshirë pajisjet transportuese, ndërtimi i makinave për industri të drurit, kornizave të 

sharrave, për industri metalurgjike, për banka dhe për ndërtimin e pajisjeve, sistemeve 

elektrike dhe elektronike të kontrollit, administrim dhe siguri, përfshirë pajisjet për 

kasaforta të klientëve për numërimin dhe prodhimin e parave dhe makinat për pajisje 

alarmuese; ndërrim parash për valutë të njëjtë dhe/ose valuta të ndryshme, shitje të 

makinave me monedha, pajisjet dhe/ose makinat për regjistrimin e sigurimit të jetës dhe/ose 

sigurimit të të mriave materiale, të gjitha pajisjet dhe makinat e lartpërmendura që 

funksionojnë me futjen e monedhës ose tokenit, kalkulatorët, kompjuterët, kartelat e 

shpuara elektrike për njehsim, makinat për kopjim, kompjuterët, monitorët, terminalet, 

mikroprocesorët video digjital me platformë rrotulluese, qarqet e integruara për fikje, VCR, 

pajiset për CD player, hard disqet, disqet optike, pllakat me qark të integruar magneto-

optik, pajisjet e radarit, sistemet e alarmit të zjarrit, sistemet automatike për monitorimin e 

treneve; pajisjet telefonike për transmetimin e kanaleve frekuentuese; sistemet e autobusëve 

me pajisjet për komunikimin e të dhënave, teleprinterët, diodat, printerët elektronik, paratë 

elektronike, sistemet elektronike për tekste, tranzistorët, mikroskopët elektronik, instalimet 

sinjalizuese për rrugë, pajisjet monitoruese për parking, qarqet e integruara hibride dhe 

qarqet e integruara për filmat hibrid; zmadhuesit e kontrolluar nga sistemet e silikonit, 

grafiket kompjuterike, pllakat përçuese, fije qelqi për sistemet e transmetimit, radiot 

mobile, makinat autopërgjegjëse, modemet, antenat satelitore, invertorët, faks makinat, 

CPU elektrik ose elektronik për alarm dhe/ose siguri për kontrollimin dhe/ose menaxhimin 

dhe/ose monitorimin e pajisjeve të prodhimit dhe pajisjeve CAD / CAM dhe/ose CIM dhe 

instrumentet matëse me përdorimin e kamerave me rreze X dhe/ose televizion dhe/ose 

dioda; aparatet matëse me një seri të diodave që emetojnë dhe pranojnë dritë për 

përcaktimin e diametrit dhe/ose përkuljen dhe/ose gjatësinë e trungjeve të drurit ose gypave 

ose blloqeve ose produkteve tjera, aparatet dhe instrumentet për monitorimin, kontrollin 

dhe/ose kontrollin për injektimin e makinave për kallëpe, instalimet për distribuimin e 

pompave të ujit dhe sistemet për distribuimin e ujit si dhe monitorët (hidroforet e ujit, uji, 

shkuma) ose për shkallë në kamionët e zjarrfikësve dhe/ose ushtarak dhe/ose tokës; lojërat 

e lidhura me pajisjet televizive, softuerë.  

42  Konsultimet dhe planifikimet në zhvillimin dhe lëhtësirave në prodhim,pajisjet dhe 

kontrollimet industriale, elektrike dhe elektronike, përfshirë në lidhje me sistemet 

elektronike për teknikat e transportit për ndërtimin e makinave për industrinë e drurit, 

prerjes, për industrine metalurgjike, për banka dhe për ndërtimin e pjesëve dhe pajisjeve 

kirurgjike, medivcinale, dentare dhe asistencë veterinarike në zhvillimin dhe prodhimin e 

sistemeve të tilla elektronike industriale, makineritë dhe pajisjet e kontrollit elektronik, 

kryesisht në lidhje me sistemet elektronike për manipulimet mekanike dhe shpërndarjen 

mekanike, për ndërtimin e maqinave për industrinë e drurit për ndërtimin e mullinjëve, 

industria e hekurit dhe celikut si dhe bankave, softver i zhvillimit. 
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(210) KS/M/ 2008/7707 

(220) 22/11/2012 

(731) Bosch Thermotechnik GmbH, 

Sophienstrasse 30-32, 35576 Wetzlar, 

Deutschland, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  BUDERUS 

 

 
     

 

(511) 6  Metalet e zakonshëm dhe legurat (lidhjet) e tyre; materialet metalikë të ndërtimit; 

ndërtime transmetuese metalike; materialet prej metalit për shinat hekurudhore; telat 

joelektrikë dhe kabllot prej metalit të zakonshëm; prodhimet e bravave; prodhimet e vogla 

metalike prej hekuri; tubo të vogla dhe tubo prej metali; sefët; prodhimet prej metali të 

zakonshëm, të cilat nuk përfshihen në klasa tjera; mineralet  

12  Automobilat; aparatet për lëvizjen nëpër tokë, në ajër ose në ujë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/7712 

(220) 22/11/2012 

(731) Bosch Thermotechnik GmbH 

Sophienstrasse 30-32 35576 Wetzlar, , DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  Logafix 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen; apartet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike; aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë; mbajtësit magnetikë 

të informatave, të disqeve për filmim; makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton; kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisja për përpunimin e informatave dhe kompjuterat; aparatet për fikjen e 

zjarrit  

11  Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2009/8270 

(220) 29/01/2009 

(731) Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret 

A.S. Eregli Yolu Uzeri, Organize Sanayi 

Bolgesi, Karaman, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

(540)  KARSA MINUET 
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AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 

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

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesat);erëyat;akulli e posacerisht 

cokolladat, biskuitet, keksat 

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/843 

(220) 10/08/2012 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) 

111 – 113 Renfrew Road, 

Paisley,Renfrewshire, PA3 4DY, Scotland, 

UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CHIVAS REGAL 

 

 
     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/844 

(220) 10/08/2012 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) 

111 – 113 Renfrew Road, 

Paisley,Renfrewshire, PA3 4DY, Scotland, 

UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CHIVAS 

 

 
     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/845 

(220) 10/08/2012 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited Chivas House, 72 Chancellors 

Road,London W6 9RS, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  BALLANTINE'S 

 

 
     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere  
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(210) KS/M/ 2012/846 

(220) 10/08/2012 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited Chivas House,    

72 Chancellors Road,London W6 9RS,, UK 

(591) E kaftë, okër, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/847 

(220) 10/08/2012 

(731) Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited  Chivas House, 72 Chancellors 

Road,London W6 9RS, UK 

(591) E kaftë, okër, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/848 

(220) 10/08/2012 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) 

111 – 113 Renfrew Road, Paisley, 

Renfrewshire, PA3 4DY, Scotland, UK 

(591) E kaftë, e artë, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 68  

 

 

146 

 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/849 

(220) 10/08/2012 

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) 

111 – 113 Renfrew Road, Paisley,111 – 113 

Renfrew Road, Paisley, UK 

(591) E hirtë, e kaftë, e artë, e kuqe, e zezë, 

e kaltër dhe e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike, likere  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/122 

(220) 05/02/2013 

(731) ŠKODA AUTO a.s. 

Tř. Václava Klementa 869,  293 60 Mladá 

Boleslav, CZ 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Škoda Polar  

 

 
     

 

(511) 12  Automobila (sikurse automjete udhëtarësh, kamionë, rimorkio, furgonë, rimorkio 

ngarkues dhe kamionë) dhe pjesë për ta, të gjitha të përfshira në klasën 12.  
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(210) KS/M/ 2013/155 

(220) 14/02/2013 

(731) "BIBITA" SH.P.K. 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë ari, e gjelbër, e verdhë dhe e 

bardhë 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe te gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoolike përveç birrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/156 

(220) 14/02/2013 

(731) "BIBITA" SH.P.K. Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(591) Ngjyrë ari, e gjelbër, e verdhë dhe e 

bardhë 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore  

32  Birra, ujrat minerale natyrale dhe te gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije  

33  Pijet alkoolike përveç birrës  
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(210) KS/M/ 2013/159 

(220) 15/02/2013 

(731) PROVEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Halkali Mah. Dereboyu Cad. No. 1134303 

Kűçűkçekmede/ISTANBUL, TR 

(591) E bardhë, e kaltër e hapur dhe e 

mbyllur dhe ngjyrë rozë 

(740)  Dardan Shala 

Kompleksi Avalla, P+12 Prishtinë 
 

(540)  

 

     

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjila që nuk janë të përfshira në klasat e tjera.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/1037 

(220) 30/10/2013 

(731) 1.LULZIM HAJRIZI, 2.ADRIANA 

MATOSHI Dardania I, Rr. 9-22/A Gjilan, 

Dardania I, Rr. 4-26/A , KS 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm. 
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(210) KS/M/ 2013/1038 

(220) 30/10/2013 

(731) 1.LULZIM HAJRIZI,    2.ADRIANA 

MATOSHI Dardania I, Rr. 9-22/A Gjilan, 

Dardania I, Rr. 4-26/A Gjilan, KS 

(591) Ngjyrë e zezë, e kuqe, e bardhë- 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2014/415 

(220) 07/05/2014 

(731) Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(591)  kuqe; E kuqe e mbyllët; e kuqe e 

qelët; gjelbert e mbylltë; e gjelbert e qelt; 

zezë; e bardhë- 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2014/416 

(220) 07/05/2014 

(731) “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(591) Portokalli; e verdhë; gjelbër e mbylltë; 

e gjelbër e qeltë; zezë- 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/605 

(220) 24/06/2014 

(731) Liri” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(591) Portokalli; qeltë e mbylltë dhe 

Portokalli me shkelqimi, e  gjelbër e 

mbylltë; e gjelbër e qeltë; zezë- 

(740)  Ilir Zejna Rr.Epopeja e Jezercit 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë 

çaji, çaj i ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, 

preparate bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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 
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natyrore; ushqimi për kafshë; malta, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2014/900 

(220) 23/09/2014 

(731) N.T.P “ PAJTIMI” Rr.”Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu”, Malishevë, KS 

(591) e kuqe; e verdhë; ari; kafe e qeltë, e 

zezë 

(740)  N.T.P “ PAJTIMI 

Rr.”Gjergj Kastrioti Skenderbeu”, 

Malishevë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; Administrim biznesi; shërbime zyre 

  
 
 

(210) KS/M/ 2014/1092 

(220) 19/11/2014 

(731) Mehmet Mani 

Rr.Hakif Zejnullahu , Podujeve , KS 

(591) Ngjyra e Kuqe Ngjyra e Zeze Ngjyra e 

Verdhe Ngjyra e Kafte 

(740)  Muhamet Mani 

Rr.Hakif Zejnullahu, Podujeve  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiok, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
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preparate te prodhuara prej drithërave, buke, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë, 

melase; maja, pluhur për pjekje; kripe, mustarde; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

32  Lloj birre; ujera minerale dhe te gazuara, si dhe pije te tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate te tjera për prodhimin e pijeve  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2014/1161 

(220) 03/12/2014 

(731) "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri-

Republika e Kosovës, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj me preardhje prej Ceiloni; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji  

32  Pije jo alkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me aromë çaji  

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/246 

(220) 25/03/2015 

(731) ESSI SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(526) E kuqe, e verdhë dhe e zezë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

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

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta  

35  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli. 

Klasa 31 

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

tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore ;ushqimet 

për kafshë;malta. 

Klasa 35 

Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

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

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

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

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

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

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

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

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

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

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

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

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

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

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

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

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

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

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  
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kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/690 

(220) 23/07/2015 

(731) FIDIFARM d.o.o. 

Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, 

Croatia, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)  HEMO PROTECT  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; 

balsame për qëllime mjekësore; fije dietetike / fibra dietike; sheqerkë për qëllime 

mjekësore; suposte; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; pije dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; enzima preparate për qëllime 

mjekësore; preparate hemorroidesh; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; preparate farmaceutike për 

kujdes të lëkurës; pomada për qëllime mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; 

preparate terapeutike për banjë; preparate banjo për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime 

njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; shami të ngopura me locione farmaceutike; 

barishte mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; pomada për qëllime farmaceutike; 

dhjamra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; Pije mjekësore; shtesa ushqimore minerale; 

pilula për qëllime farmaceutike; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike; vaj mjekësor; preparate vitaminash.  
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(210) KS/M/ 2015/895 

(220) 16/09/2015 

(731) “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj  Republika e Kosoves, KS 

(740)  Ilir Zejna “Lira”shpk Rr.Epopeja e 

Jezercit, Ferizaj, Kosove 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkura,Imitimet e lëkures dhe produktet e përbera nga këto material qe nuk janë 

përfshire ne klase tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe cantat e udhetimit; 

ombrellat, cadrat e diellit dhe bastumet; kamxhiket takëmet dhe shalat  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, qe nuk jane përfshire në klasat tjera; 

Mbulesat e shtretërve dhe tavolinave  

25  Rrobat, këpucët,Kapelat  

29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve 

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/1362 

(220) 18/12/2015 

(731) "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  EMONA 

 

 
     

 

(511) 3  Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.  
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5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.   

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore.   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

31  Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).   

32  Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.   

33  Pije alkoolike (pos birës).  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.  

39  Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje, 

shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/372 

(220) 10/03/2016 

(731) International Accreditation Forum, 

Inc. 600 N. Plankington Ave., Suite 300 

Milwaukee, WI  53203, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  IAF 

 

 

     

 

(511) 41  Edukimi dhe trajnimi i ofruar trupave akreditues per harmonizim dhe te siguruarit 

e aplikimeve konsistente te aktiviteteve vleresuese te konformitetit  drejt standardeve 

evropiane dhe per te harmonizuar dhe ofruar  konsistencen e standardeve ne menyre qe te 

perfitoj shendeti publik, siguria dhe mireqenia dhe per te lehtesuar  tregtine vendore dhe 

nderkombetare; aranzhimin dhe realizimin  e konferencave  dhe grupeve speciale te punes 

ne te cilat informacioni qe ka te beje me akreditimin  mund te shkembehet dhe kriteret per 

udhezues konsensual mund te krijohet dhe administrohen.   
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(210) KS/M/ 2016/447 

(220) 30/03/2016 

(731)  “INVEST GROUP” SH.A 

Rr. “Ahmet Krasniqi” pn. Arbëri-Prishtinë, 

KS 

 

 

 
 

(540)  INVEST GROUP  

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funkione zyre 

 36  Sigurimet; Çështejt financiare; Çështjet monetare; Çështjet e patundshmërisë 

 42  Shërbime shkencore dhe teknologjike; Hulumtimet dhe dizajnet që kanë të bëjnë me to; 

Analizat industriale dhe shërbimet e hulumtimit; Dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2016/491 

(220) 08/04/2016 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TENSEC 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/532 

(220) 13/04/2016 

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

Dardania, PRIZREN, KS 

(591) Bardhë, Kaltër, Gjelbër,Verdhë, Hiri 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 
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preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/537 

(220) 13/04/2016 

(731) “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, , KS 

(591) Gjelbër dhe e bardhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije jo-alkoolike, duke përfshirë pije energjike (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera); shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës, 

promovimin e shitjes; ndërmjetësimit komerciale të biznesit në blerjen dhe shitjen, si dhe 

importin dhe eksportin e mallrave të përfshira në  klasën 32  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/538 

(220) 13/04/2016 

(731) “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(591) Vjollcë, e zezë , blu, e bardhë. 
 

(540)   
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(511) 32  Pije jo-alkoolike, duke përfshirë pije energjike (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera); shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve  

35  Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës, 

promovimin e shitjes; ndërmjetësimit komerciale të biznesit në blerjen dhe shitjen, si dhe 

importin dhe eksportin e mallrave të përfshira në  klasën 32  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/539 

(220) 14/04/2016 

(731) Afrim Osmani ARBERIA  GROUP  

SHPK Zona industriale   p.nr  10000  

Prishtine, KS 

 
 

(540)  ZEMRA 

 

 
     

 

(511) 32  Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/546 

(220) 15/04/2016 

(731) Soko Štark doo Beograd Bulevar Peke 

Dapčevića 29 11000 Beograd, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SMOKI 

 

 
     

 

(511) 30  Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; prodhime 

ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave të ëmbla dhe të njelmta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/556 

(220) 19/04/2016 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  DUOCLAV 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2016/663 

(220) 16/05/2016 

(300) 683755  17/12/2015  CH 

(731) Burim Maraj Tulpenweg 10 

CH-5702 Niederlenz, CH 

(591) Blau: PANTONE 7546 C 

Ocker: PANTONE P23-9 C 

Helles Ocker: PANTONE P15-1 U 

Schwarz: CYMK 

(740)  Ragip Malushaj N.T.SH.  

``PATENTA-R`` 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birre, Uj mineral edhe uj mineral te gazum edhe tjera pije jo 

Alkolike; lengje te frutave; Sirupe edhe preparate te ndryshme per prodhimit te pijeve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2016/669 

(220) 17/05/2016 

(731) Nerimane Ferizi Rr. “Beteja e 

Koshares” nr 84, Mitrovicë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2016/689 

(220) 20/05/2016 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)  HOLLESTA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/793 

(220) 16/06/2016 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

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

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

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

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

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

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

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

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

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

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

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 
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shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

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

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

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

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

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

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

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

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

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

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

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

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

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

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

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

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

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

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

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

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

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

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

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

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

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

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

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 
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(210) KS/M/ 2016/794 

(220) 16/06/2016 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

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

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

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimet për kafshë; malta.  

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

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

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

prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, fishekzjareve, 

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

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

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

ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

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

mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe 

aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për 

argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, 

shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, 

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

prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

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

dhe pajisjeve kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve 

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

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

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

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

dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, 
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përfshi jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, 

mbulesave për kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve 

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

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

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

prodhimeve të dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, 

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

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

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

paisjeve për ato, paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, 

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

dhe artikujve tjerë për mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për 

kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, 

rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, 

prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve 

të duhanit; Sherbimeve të udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me 

pakicë dhe diskont, shitoreve të shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të 

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

nëpërmjet internetit, gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata 

këshilluese për konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të 

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

Shërbime të menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës 

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

biznesit, Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të 

shërbimeve për palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/921 

(220) 13/07/2016 

(731) DIGICOM ELEKTRONİK 

PAZARLAMA ANONİM  ŞİRKETİ 

Halkalı Merkez Mah Dereboyu Cad No:11 

K.2, Küçükçekmece, İSTANBUL 

TURKEY, TR 

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

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)  BOLERO 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerisë;motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit);komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision;pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë;inkubatorët e vezëve. 

Makinë kuzhine elektrike për prerje, bluarje, thyerje, përzierje dhe bluarje në pjesë të imëta 

të ushqimeve, makina larëse, makina larjeje të rrobave, enëlarëse, makinë tharëse (pa 

nxehtësi), makinë elektrike e pastrimit për pastrimin e dyshemeve, tepihëve apo tepisonëve, 
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fshesë me rrymë dhe të ngjashme. 

Hapës dhe mbyllës elektrikë të dyerve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/974 

(220) 29/07/2016 

(731) Stojkov Dusko Koleshino 76, 

Opstina Novo Selo, Strumica., RS 

(591) Ngjyrë e kuqe , ngjyrë e bardhë dhe e 

zezë. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, 

ëmbëlsira të thata, bakllavë, tullumbë, ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer,bukë 

xhenxhefili, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet, biskota, biskota petit-beurre, sheqerka, miell për 

ushqim, vanilje [aromatizuese],  Pelte (pelte frutash [ëmbëlsira],ëmbëlsira, ëmbëlsira të 

bëra nga brum me sheqer, biskota të thata, sheqer i kristalizuar për ushqim, karamele me 

brumë bajamesh, produkte me miell të bluar, oriz (torta orizi), petulla, karamele kokrra 

[ëmbëlsira], kek me arra dhe bajame, kakao, produkte nga pasta,  peta brumi të 

rrumbullakta që mbushen me perime, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga kikirikat, ëmbëlsira, 

ëmbëlsira  nga bajamet, brumë biskotash, ëmbëlsira, krem sheqeri (ëmbëlsira), biskota për 

çaj, çokollatë, Sherbete [akujsh],  sheqer  

35   Shpërndarje, shperndarje e produkteve, shpërndarje e reklamave dhe promovim e 

materialeve, reklamime,  menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1074 

(220) 18/08/2016 

(731) BEKIM  HOXHA NP “DONI” 

FERIZAJIT nr. 25, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate për qëllime sanitare;  wc guaca të ndryshme nga porcelani; lavamane të 

ndryshme nga porcelani; bide të ndryshme; pasqyrë dhe dollape të ndryshme; bateri 
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(rubineta) dhe pjesë përcjellëse për to;  

Pllaka të çeramikës lloje të ndryshme; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1075 

(220) 18/08/2016 

(300)  

(731) Elbert Bilurdagi DPZ “ELBERTI” 

Rifat Ukimeri (Qendra Tregtare Abi), KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ 

Salih Çeku nr 19 Prizren 
 

(540)  KESO 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshme; sende të vogla të paisjeve metalike (çelsa) sigurie dhe 

metale të përbashkëta që nuk përfshihen në klasa tjera  

37  Riparim dhe shërbime të instalimit.  

45  Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1308 

(220) 14/10/2016 

(300) 2016-18070  31/05/2016  DO 

(731) EOS PRODUCTS S.A.R.L. 

7 Rue Robert Stumper, 2557, Luxembourg, 

LU 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte Aromaterapeutike për kujdesin e trupit,përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë për lëkurë të thonjëve, balsam jo medicinal për buzë, sapun, preparate për 

lustrim të lekures, piling për trup dhe shputa te këmbëve  dhe kremë jo medicinale për 

shputa te kembëve; kozmetikë,përkatësisht,  kufizues-korigjues për buzë; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate të cilat sherojnë buzët; balzam për buzë; krema për buzë; shkelqyes 

për buzë; komplete shkelqyesish për buzë; lapsa për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; 

kpmplete-sete per shminkim të cilët perbehen nga karmini- te kuqet e buzëve  dhe 

shkelqimit për buzë; preparata jo medicinale për kujdesin e buzëve; preparata jo medicinale 

për  mbrojtjën e buzëve; krema për buzë; gjele për pastrim dhe dush  dhe kripa te cilat nuk 

janë për qellime medicinale; sfera për pastrim-larje; krema për pastrim-larje; kristale për 

pastrim-larje; vaska te begatëshme; fjolla-fluska për pastrim-larje; shkuma per pastrim-
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larje; fluska shkume per pastrim-larje; gjel për pastrim; gjelatinë për pastrim; faska bimore; 

losione për pastrim;qumësht për pastrim; vaj për pastrim; vaj për pastrim ; vaj për pastrim 

dhe krip për pastrim; vaj për pastrim për qellime kozmetike; rruaza për pastrim;  pluhur për 

vaskë;  krip jo medicinal për pastrim; sapun për pastrim; sapuna te lëngët për pastrim,  të 

ashpër odse ne formë gjeli; shkumues për vaska; shkuma për pastrim; sapun te lengët për 

pastrim; sapun i lën gët për shputa te këmbëve; krip mineral e cila përdoret për pastrim e 

cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale për pastrim-larje; shkumë 

për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne formë spreji për shputa te 

kembëve; pluhur jo medicinal për shputa te kembëe; pilinge pr shputa te kembve; krem jo 

medicinale pr shputa te kmbve; losione jo medicinale për shputa te kmbëve; preparate jo 

medicinale për njomje-zbutje te shputave të këmbëve; gurë tërheqes për përdorim personal; 

kremea për dush; gjel për dush; gjelatinë për dush; losione për fortsimin e thonjëve; 

preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjeve; emajle për thonj; 

shtresë bazë (base coat);  eliminues-pastrues i llakut te thonjeve; shtresa e fundit (top coat); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonj; gjele të cilat shfrytezohen  pas rrezitjes; 

qumësht i cili përdoret pas rrezitjes; vaj i cili përdoret pas rrezitjes; astringente (shtrengues) 

preparate për përdorim kozmetik; preparate për zbardhim për përdorim kozmetik; 

kozmetika per kujdesin e bukurisë dhe trupit; krema për pastrim; ujë kolonje, parfume dhe 

kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; krema kozmetike për kujdesin e lëkures;  

lëter kozmetike për thithjën  e yndyres se tepërt  ne fëtyrë (lëtra thithëse);  qumësht 

kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epiderm-en; jastek kozmetik (tufer); lapsa 

kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrierje te lëkures; preparate kozmetike te cilër 

parandalojnë djegëjen nga dielli; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate 

kozmetike për qepalla; preparate kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; te kuq për 

faqe  kozmetik; sapuna kozmetik; losione kozmetike për rrezitje-diellosje; preparate 

kozmetike per rrezitje; preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; kozmetika; kozmetika 

dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe shmink; kozmetikë, përkatësisht, puder kompakt; 

kozmetikë për vetulla; krema për fytyrë per përdorim  kozmetik; losione për përdorim 

kozmetik; llak për thonj për përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; facoleta të 

lagura kozmetike; facoleta të lagura kozmetike për një përdorim; facoleta të lagura 

kozmetike për pastrim; losione topikale pë lëkurë dhe trup, krema dhe vajëra për përdorim 

kozmetik; sapun; qumësht, gjele dhe vajëra për rrezitje dhe pas rrezitjes; gjele për rrezitje-   

errësimin e lëkurës;qumësht për mbylljen e tenit te lëkurës; vaj për nxirje-errësimin e 

lëkurë; facoleta te lagura me losione kozmetike; tonik; sperkatës topikal për lëkurë për 

përdorim kozmetik;  gërryese metalike për shputa te këmbëve; asnjëri nga produktet e 

lartëpermendura nuk është për përdorim  për pastrim, kujdes apo zbukurim të  flokut  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1334 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) e kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1336 

(220) 19/10/2016 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591)  kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1466 

(220) 18/11/2016 

(300) 201617879  17/08/2016  UA 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

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

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/208 

(220) 24/02/2017 

(731) European Refreshments 

Southgate, Dublin Road, Drogheda, 

92YK7W, IE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  APPLETISER 

 

 

 
     

 

(511) 32  Ujë mineral dhe ujë me sodë si dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; koncentrat molle; ekstrakt 

molle; lëng molle; pije dhe preparate për prodhimin e pijeve  me shije te mollës  ose pije 

nga molla; pije jo alkoolike me shije molle dhe shurup për përgatitjen e pijeve jo alkoolike  

me shije molle.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1178 

(220) 29/09/2017 

(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 
 

(540)  Birra Gjakova 

 

 
     

 

(511) 32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/181 

(220) 12/02/2018 

(731) Gilead Sciences Inc.(Delaware 

corporation) 333 Lakeside Drive, Foster 

City, California 94404, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  GILEAD 
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(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/187 

(220) 13/02/2018 

(300) 16697  07/08/1965  RS 

(731) THE COCA-COLA COMPANY 

ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, 

GEORGIA 30313, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrë, birrë e lehtë dhe porter, ujë mineral dhe ujë me sodë, pije joalkoolike, 

shurup për përgaditjën e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/R/ 2008/2210 

(220) 19/09/2008 

(300) Z-1966-656 (41609)  23/05/1996  RS 

(731) Philip Morris Products S.A.., a Swiss 

Corporation Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Nauchatel, CH 

(591) Ari, bardh, kuqe, zezë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan i papërpunuar, apo i përpunuar, artikuj për duhanxhi, çibrita.  
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(210) KS/R/ 2008/6578 

(220) 17/11/2008 

(731) NOVARTIS AG CH-4002 Basel, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Pëgatitje farmaceutike, dezinfektues, produkte për mirëmbajtjen e thjerrëzave të 

kontaktit, posaçerisht solucione për pastrim dhe shpëlarje dhe solucione për ruatjen e 

thjerrëzave të kontaktit.  

9  Aparate dhe instrumente optike, thjerrëza optike të kontaktit.   

41  Edukimi për konsumatorë dhe profesionistë në fushën e kujdesit ndaj syve dhe 

shëndetit.  

44  Informacion mjekësor në fushën e kujdesit ndaj syve dhe shëndetit.  

 
 
 

(210) KS/R/ 2008/7811 

(220) 19/11/2008 

(300) 337588  17/07/1967  FR 

(731) Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  STRESNIL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte  veterinare.  

 
 
 

 

 

 
 


