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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2013/790 

(220) 12/08/2013 

(731) RM sh.p.k. Lagja Nr. 4, Sarande, 

9700, Shqipëria, AL 

(591) Ngjyrë e kuqe, bezhë/krem, e verdhë 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  gaz (gaz i lëngshëm)  

39  sherbime te shperndarjes dhe ambalazhimit të gazit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/791 

(220) 12/08/2013 

(731) RM sh.p.k. Lagja Nr. 4, Sarande, 

9700, Shqipëria, AL 

(591) Ngjyre kafe, ngjyre bezhë/krem   - 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  gaz (gaz i lëngshëm).  

39   shërbime te shpërndarjes dhe ambalazhimit të gazit.  
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(210) KS/M/ 2013/792 

(220) 12/08/2013 

(731) RM sh.p.k. Lagja Nr. 4, Sarande, 

9700, Shqipëria , AL 

(591) blu, e bardhë- 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa 

Rr. UCK, nr. 28 - Prishtine  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  gaz (gaz i lëngshëm)  

39  sherbime te shperndarjes dhe ambalazhimit të gazit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/364 

(220) 27/03/2017 

(731) Smolder SH.P.K. Mati 1 / Princesha 2 

/ Nr 3 / Prishtinë, KS 

(591)  ngjyra e bardhë, e zezë dhe ngjyra e 

verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrë;minerale dhe ujërat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe 

lëngje frutash;shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/590 

(220) 10/05/2018 

(731) Atlantic Industries P.O Box 1043. 

Cardinal Avenue, george town Grand 

Cayman,B WI,Ishujt e Kajmanit, VI 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  SCHWEPPING 
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Xhevdet R. Rama Rr. Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë       
 

(511) 32  Pije joalkoolike dhe preparate per prodhimin e atyre pijeve, duke perfshirë edhe 

lengje frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/675 

(220) 24/05/2018 

(526) DEPO 

(731) Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 10000 Prishtinë, 

KS 

(591) Bardhë, e zezë 

(740)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/676 

(220) 24/05/2018 

(731) Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 10000 Prishtinë 

, KS 

(526) DEPPO MARKET  

(591) Bardhë, e zezë 

(740)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DEPPO MARKET 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/677 

(220) 24/05/2018 

(526) DEPPO WW 

(731) Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 10000 Prishtinë, 

KS 

(540)   
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(591) Bardhë, e zezë 

(740)  Bajrush Kajtazi 

Rr. Muharrem Fejza,Royal C15/13,Nr.3 – 

10000 Prishtinë 
 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/791 

(220) 20/06/2018 

(731) HAMIT KOKA “HYDRO GREEN 

CAR’S INT”  SHPK Rr. e Kukësit pn – 

Komuna Prizren, KS 

(591) GJELBËR E MBYLLUR 

GJELBËR E HAPUR 

SHKRONJA TË GJELBRA 

SHKRONJA TË BARDHA 

(740)  Diedon Ahmetaj rr. Salih Çeku nr 19 

Komuna Prizren 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Aparaturë (makina) për pastrimin (decalaminimin) e veturave, furgonëve, 

kamionëve dhe autobusëve me hidrogjen. Pastrim i ventilave, EGR ventilit, turbines, 

Partikul fitlerit, katalizatorëve, eliminimin e tymit të zi dhe kursimin e karburantit. 

Ky pastrim me hidrogjen ia rrit performance (shton fuqinë) e veturave, kamionëve dhe 

autobusëve njëkohësisht e ul ndotjen e ambientit nga gazrat (CO2) tymi i zi deri në 70%   

42  Shërbime industriale teknologjike që mundësojnë efikasitet dhe rritje performance të 

veturave, furgonëve kamionëve dhe autobusave me një efiçiencë të lartë duke mos 

shkaktuar asnjë efekt anësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/792 

(220) 20/06/2018 

(731) HAMIT KOKA “HYDRO GREEN 

CAR’S INT”  SHPK Rr. e Kukësit pn – 

Komuna Prizren, KS 

(591) GJELBËR E MBYLLUR 

GJELBËR E HAPUR 

SHKRONJA TË GJELBRA 

SHKRONJA TË BARDHA 

(740)  Diedon Ahmetaj rr. Salih Çeku nr 19 

Komuna Prizren 

 

(540)   
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(511) 12  Aparaturë (makina) për pastrimin (decalaminimin) e veturave, furgonëve, 

kamionëve dhe autobusëve me hidrogjen. Pastrim i ventilave, EGR ventilit, turbines, 

Partikul fitlerit, katalizatorëve, eliminimin e tymit të zi dhe kursimin e karburantit. 

Ky pastrim me hidrogjen ia rrit performance (shton fuqinë) e veturave, kamionëve dhe 

autobusëve njëkohësisht e ul ndotjen e ambientit nga gazrat (CO2) tymi i zi deri në 70%  

  

42  Shërbime industriale teknologjike që mundësojnë efikasitet dhe rritje performance të 

veturave, furgonëve kamionëve dhe autobusave me një efiçiencë të lartë duke mos 

shkaktuar asnjë efekt anësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/913 

(220) 11/07/2018 

(731) Besfort Lulaj Tai Sweets Shpk 

Kalabri, Kater Krykat nr 11, 10000 

Prishtine, KS 

(591) E kuqe, E bardhe, E kaltert 

(740)  Besfort Lulaj, Tai Sweets Shpk 

Kalabri, Kater Krykat nr 11, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Makine per akullore  

21  Gota te letres dhe plastikes Pipa per pirje Prashake Luge te akulloreve Sherbime te 

kafese  

30  Torte Embelsira Pije te kafes me qumesht Pije me baze kafe Akullore 

Akullore ne forme te rollneve Ice Tea Pije ne forme akulli Pallaqinka Prashake per akullore 

Tako Tapioka Miell tapioka Pije me baze qaji Waffle Jogurt i ngrire 

32  Sirupe per pije Smothie  Koktell jo alkoolik Pije jo alkoolike me shije te qajit Sirupa 

per pije 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1007 

(220) 26/07/2018 

(731) “Group-amb” Sh.p.k Rruga: Bislim 

Bajgora, 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E kuqe, E Zezë, E bardhë 

(740)  Fatos Zeqiri, Berrnice e Eperme 
 

(540)   
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(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre 

36 Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e 

Patundshmërisë 

37 Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1253 

(220) 25/09/2018 

(731) FAME Sh.p.k Magjistralja Prishtinë – 

Shkup km 10, pn. 14000 Lipjan, KS 

(740)  LM Consulting”  sh.p.k. 

Magjistralja Prishtinë – Shkup km 10, pn. 

14000 Lipjan 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 23  Fijet dhe pejnë për përdorim në tekstilit  

24  Tekstilet dhe të mallrat e tekstilit që nuk janë përfshirë në klasat tjera 

mbulesa e tavolinës dhe shtretërve   

27  Qilimi, qilim (sixhadet), mushama tryeze dhe asër, linoleum dhe materiale tjera 

për mbulimin e dyshemesë ekzistuse, qilima te murit (tapiceri) (jo tekstili)  

35  Reklamat, menaxhimi i biznesit, administrim i biznesit, pune sherbyese  

40  Përpunimi i materialeve  

 
 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1544 

(220) 21/11/2018 

(731) ,,PUNSOHU.EU,, SHPK  

Lagja Kalabria, Objekti I, Kati I, Nr.13, KS 

(526) ,,PUNSOHU.EU’’SH.P.K 

(591) ZEZË 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  ,,PUNSOHU.EU’’SH.P.K 
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(511) 35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; 

marketing; shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të 

demonstrimit dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime 

të tregtisë komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, 

mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të 

analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë, 

stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të 

rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të 

makinave të zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim 

dhe sistematizim të të dhënave të biznesit   

36  Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive; 

nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të 

garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit; 

shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare; 

shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit   

38  Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit 

kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1699 

(220) 20/12/2018 

(300) 1385914  28/11/2018  BX 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

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

(591) E verdhë, zezë, kaltër, bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Stuko, mbushësa dhe pasta.  

2  Shtresa, bojra, vernikë, llakra, materiale që aplikohen si dorë e parë në një sipërfaqe; 

holluesa për bojra, trashësa për bojra; ruajtësa kundër ndryshkut; materiale ngjyrues; bojra, 

lëndë ngjyruese; mordantë; rrëshira natyrale, metale në formë fletësh të holla dhe pluhuri 

për piktorë dhe dekorues.  

3  Përgatitje pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/236 

(220) 07/03/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, New York 10022, US 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

(540)  COLGATE MAX PURE 
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(511) 3  “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/490 

(220) 19/04/2019 

(731) D.P.T.’’Vella’’ Rr,,Dëshmorët e 

Kombit Vushtrri, KS 

(740)  ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  Vella 

 

 
     

 

(511) 23  Fill dhe fije për përdorim në tekstile.  

24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline.  

25  Veshje, këpucë, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/707 

(220) 05/06/2019 

(731) OÜ SIREKAR HULGI 

Liivalao tn 14, 11216 Tallinn, EE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18   Çanta për alpinistë; Çanta për ecje; Çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim; 

Çanta sportive; Çanta për përdorim ditorë; Çanta për përdorim ditorë; Çanta plazhi; Veshje 

për kafshët shtëpiake; Korniza për çanta dore ; Çanta dore; Çanta shpine shkollore; Çanta 

për blerje  

25  Brekë për foshnje [veshje]; Sandale për banjë; Pantofla për banjë; veshje për banjë; 

kapela për larje; Mbathje për banjë; veshje plazhi; Këpucë plazhi; Rripa [veshje]; 

Pantallona të shkurtra boksier; Sutjen; Kilota; kamisola(veshje e brendshme për femra); 

kasketë; kapela[kapela koke]; Veshje; Veshje për gjimnastikë; Veshje prej imitimeve të 

lëkurës; Veshje lëkure; Bustera; Korse;veshje për mbrojtje kundër  djersitjeve; Fustane; 

Mantelin; Dorashka [veshje]; Këpucë gjimnastike;  shtresa të thembrave të çorapeve; 

shtresa të thembrave për këpucë; shtresa të thembrave për këpucë;Triko; Xhaketa [veshje]; 

Xhaketa; Bluzë; Brixhët; Pantallona të shkurtra;Bluzë me thurje[veshje];  veshje për 

këmbë; Triko të këmbëve; Pajisje jo rrëshqitëse për këpucë; Veshje të jashtme; Pizhame; 

Veshje të gatshme; Veshje; veshje e brendshme ( Të gatshme -) [pjesët e veshjeve]; 

Sandale; Saris (veshje e gjate) ; sarong (veshje me mbështjellje); Sashes për veshje(veshje 

ne formë shiriti); Shall për qafë ; Shall ; Shall për kokë; shami [veshje qafe ]; Përparëse 

këmishe; Këmishë yoke; Këmisha; Bluza; Këpucë; Këpucë; Këmisha me mëngë të 
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shkurtra; Kapela dushi; Çizme të skive; Dorashka për skia; funde të gjëra;  funde Culotte; 

Kapele të kafkës; Maska  gjumi; Pantofla; Slips[ndërresa, të brendshme]; Çorapë me 

llastika në formë shiritave; Çorapë; Sholla (shtresa); Sholla (shtresa) për këpuca; këpucë me 

qafë  pa lidhëse; Këmisha për veshje të përditshme; Këpucë sportive; Këpucë për ushtrime; 

Kanotierë; Çorapë me shirita; Çorapë; mbërthyes për këpucë futbolli; Xhaketa prej leshi 

[veshje]; Rripa llastiku për përdorim në veshje të meshkujve;  Rrip llastik për përdorim në 

veshje; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Ndërresa të brendshme për absorbimit e 

djersitjeve; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Pulovër; Pulovër; Triko; Buza me krah te 

shkurt; Triko; shtresë për maje të këpucëve; Toga; Kapele të gjata; Brekë; Brixhë;  çallmat; 

Brekë; Valenki [çizme prej shajaku] ; Vello[veshje]; Jelekë; Gjoksore; Veshje të  pa 

përshkueshme prej kushteve klimatike; shtresa të fundme për këpucë; Kostume noti; 

Çorapë të trasha pa shputa; Uniforma; Kostume; Ndërresa të  brendshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/791 

(220) 21/06/2019 

(731) ETS ERSOY TURİSTİK 

SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK C 

BLOK 1/11 KADIKÖY Kadıköy İstanbul , 

TR 

(591) E kuqe, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; aranzhimet e udhëtimit  

41  Edukim; sigurimi i trajnimit; argëtim; avktivitete sportive dhe kulturore  

43   Shërbim për sigurimimn e ushqimit dhe pijeve; strehim i perkohshëm  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/827 

(220) 27/06/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë  

Kosovë, KS 

(591) Ngjyra e kuqe dhe e bardhë 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

(540)   
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(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; ngjyrues; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, 

printerë dhe art; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe mbajtës të tonerëve)  

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike  

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku  

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore  

8  Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë  

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, 

përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim 

(inspektim), aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç 

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

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

regjistrim, transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose 

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

dhe mediat e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha 

ari; Arkat e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; 
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Softuer kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit, 

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

makina ose kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të 

telekomunikimit; Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Tableta dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre 

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

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; 

Programet e regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 
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ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

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

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

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 

automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 
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ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

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

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

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 

akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare;gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë;artikuj ortopedik;material për qepje  

11  Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta  

13  Fishekzjarre, eksplozive ose piroteknike; Pistoletë flakëruese; sprej për qëllime 

vetëmbrojtëse; Sinjale mjegulle shpërthyese; Pistoleta ajërore; Fishek për armë; Armë zjarri 

sportive, armë për gjueti  

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje (ora dhe përpunues të orëve)  

15  Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike  

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)  
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17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik  

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti  

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)  

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje  

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera  

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra  

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele  

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale  

27  Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë ekzistuese; 

varëse muri (jo tekstile); tapeta  

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe niseshte nga pallma; miell dhe 

përgatitje nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, shurup nga 

sheqeri i papërpunuar; maja, nisheste; kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; 

çamçakëz; torte.  

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

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

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

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)  

33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.  

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 
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agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36   shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë 

të patundshme; këmbim parash  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike.  

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë  

40  Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.  

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

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

Hotele, Motele  

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës  

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/841 

(220) 03/07/2019 

(300) 302019000026186  12/04/2019  IT 

(731) IVECO S.P.A. VIA PUGLIA 35 

10156 TORINO, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Nena Tereze 29/1/2 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 12  Automjete tokësore; automjete komerciale; autobusa; minibusa; autobusa të 

udhëtarëve; kamiona; motora  për automjete tokësore, automjete komerciale, autobusa, 

minibusa, autobusa të udhëtarëve, kamiona; kabina për automjete tokësore; pjesë dhe 

pajisje për mallërat e përmendura  
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(210) KS/M/ 2019/912 

(220) 10/07/2019 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR 

TURKEY, TR 

(591) E kuqe, zezë, bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Bukë, produkte bukëpjekësish në bazë mielli; biskota; çokolada; pjekurina; 

kreker (grimësira të njelmëta); uafëll (ëmbëlsira të mbushura); kuleç të ëmbël; tarte (kallëp 

nga brumi i ëmbël ose i njelmët të mbushur me fruta, perime, ose ëmbëlsira); deserte, 

përkatësisht, deserte bukëpjekësish, deserte në bazë të miellit dhe çokoladës, deserte në 

formë shkume, deserte të akullta; akullore; akull për ngrënje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/931 

(220) 15/07/2019 

(731) " CIPI-07" SH.P.K 

Adresa: ISH FABRIKA E BUKES 

TIRANE, Shqipëri, AL 

(591) E gjelbër, e artë, e zezë, e kuqe, gri 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Ngjyrë (bojë) flokësh  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/932 

(220) 15/07/2019 

(731) Hysen LajqI Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

(540)  EMERALD HOTEL 
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Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(511) 41  Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore;  organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

klubeve të shëndetit dhe palestrës; ofrimin e shërbimeve, objekteve dhe pajisjeve të 

pishinave; ofrimi i shërbimeve të aktiviteteve rekreative; shërbimet e planifikimit dhe 

organizimit të dasmave; shërbimet e organizimit dhe planifikimit të aktiviteteve të veçanta  

43   Shërbime të rezervimit të akomodimit (hotel); shërbimet të hotelit; shërbime të 

recepcionit për akomodim të përkohshëm; shërbime të Bar-it; shërbimet të Kafesë dhe 

Kafeterisë; shërbimet të restoranteve; shërbimet të qiradhënies së sallave për takime dhe 

konferenca; shërbime të dekorimit të torteve; shërbimet të qiradhënies së karrigeve, 

tavolinave, dekorimeve për tavolina dhe gotave; shërbime të qiradhënies së aparateve për 

gatim; dekorimi i ushqimit; shërbime të kateringut për ushqim dhe pije  

44  Ofrimi i shërbimeve shëndetësore spa; shërbimet e salloneve të bukurisë; shëbrimet e 

saunës; shërbimet e banjos Turke; shërbimet e masazhit; shërbimet e solariumit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/933 

(220) 15/07/2019 

(731) Hysen Lajqi Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)  HIB PETROL 

 

 
     

 

(511) 4  Vajërat dhe yndyrat industriale; derivatet për mjete motorike dhe bioderivatet; 

aditivët jo-kimik për derivate të mjeteve motorike; lubrifikantë; benzinë dhe derivate të 

benzinës; derivate nga biomasa; kerozinë; derivate të naftës; gas; vajëra; mazut; vajëra të 

motorit  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të ushqimeve dhe pijeve; shërbime të administrimit të 

biznesit; shërbime të shitjes së pjesëve dhe pajisjeve për vetura dhe mjete motorike  

43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të Bar-it; shërbime të kafesë 

dhe kafeterisë; shërbime të restoranteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/934 

(220) 15/07/2019 

(731) Hysen Lajqi Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(591) E verdhë, e gjelbërt, e  hirtë 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 41  Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore;  organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

klubeve të shëndetit dhe palestrës; ofrimin e shërbimeve, objekteve dhe pajisjeve të 

pishinave; ofrimi i shërbimeve të aktiviteteve rekreative; shërbimet e planifikimit dhe 

organizimit të dasmave; shërbimet e organizimit dhe planifikimit të aktiviteteve të veçanta  

43   Shërbime të rezervimit të akomodimit (hotel); shërbimet të hotelit; shërbime të 

recepcionit për akomodim të përkohshëm; shërbime të Bar-it; shërbimet të Kafesë dhe 

Kafeterisë; shërbimet të restoranteve; shërbimet të qiradhënies së sallave për takime dhe 

konferenca; shërbime të dekorimit të torteve; shërbimet të qiradhënies së karrigeve, 

tavolinave, dekorimeve për tavolina dhe gotave; shërbime të qiradhënies së aparateve për 

gatim; dekorimi i ushqimit; shërbime të kateringut për ushqim dhe pije  

44  Ofrimi i shërbimeve shëndetësore spa; shërbimet e salloneve të bukurisë; shëbrimet e 

saunës; shërbimet e banjos Turke; shërbimet e masazhit; shërbimet e solariumit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/935 

(220) 15/07/2019 

(731) Hysen Lajqi, Drejtor 

Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 

(591)  E verdhë, e gjelbër e hapur, e gjelbër 

e mbyllur  

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajërat dhe yndyrat industriale; derivatet për mjete motorike dhe bioderivatet; 

aditivët jo-kimik për derivate të mjeteve motorike; lubrifikantë; benzinë dhe derivate të 

benzinës; derivate nga biomasa; kerozinë; derivate të naftës; gas; vajëra; mazut; vajëra të 

motorit   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të ushqimeve dhe pijeve; shërbime të administrimit të 

biznesit; shërbime të shitjes së pjesëve dhe pajisjeve për vetura dhe mjete motorike   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të Bar-it; shërbime të kafesë dhe 

kafeterisë; shërbime të restoranteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/936 

(220) 15/07/2019 

(731) Hysen Lajqi Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(540)   
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(591) E verdhë, e gjelbërt 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 
 

     

 

(511) 4  Vajërat dhe yndyrat industriale; derivatet për mjete motorike dhe bioderivatet; 

aditivët jo-kimik për derivate të mjeteve motorike; lubrifikantë; benzinë dhe derivate të 

benzinës; derivate nga biomasa; kerozinë; derivate të naftës; gas; vajëra; mazut; vajëra të 

motorit  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të ushqimeve dhe pijeve; shërbime të administrimit të 

biznesit; shërbime të shitjes së pjesëve dhe pajisjeve për vetura dhe mjete motorike  

43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të Bar-it; shërbime të kafesë 

dhe kafeterisë; shërbime të restoranteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/937 

(220) 15/07/2019 

(731) SWISS KRONO Tec AG,  

Museggstrasse 14, 6004 Luzern, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19   Mallrat për ndërtim strukturor me lëndë drusore,vecanerisht, panele druri, 

ndertime druri, strukture druri,veshje druri;dru laminat, dru i ngjitur me laminat me 

siperfaqe te llakuar; panele dhe mbushje të formuar, jo prej metali,për ndërtim;panele 

druri,panele tallashi te presuar, panele tallashi te presuar  të formuar nga kompozime prej 

druri,stenda druri të përbërë  me  mbushje të formuar  nga shtresa mbrojtëse prej druri, 

panele dhe mbushje të formuar nga copëzat e drurit, panele dhe mbushje të formuar nga 

grimcat e drurit, panele dhe mbushje të formuar nga materiali me fibër të fortë, panele dhe 

mbushje të formuar nga plastika dhe materiale të tjera jo-metalike për ndërtim,panele dhe 

mbushje të formuar nga një përzierje e drurit, kompozime prej druri,plastike,  dhe materiale 

të tjera jo-metalike për ndërtim;grimca druri; derrase me rimeso; grimca druri te laminuara; 

grimca druri dhe mbushje te formuar per ndertim; grimcat e drurit  rezistente ndaj zjarrit 

dhe mbushjet e formuara për ndërtim;Stenda te holla druri; materiale ndertimi jo-metalike, 

perkatesisht, panele prej fibre,panele prej fibre dhe te formuar nga mbushjet, per ndertim, 

panele druri- fibra,panele me fije nga fibrat e drurit të lidhura së bashku me copa të 

rrëshirës dhe pjesëve të grimcave te drurit,Panele te laminuara me fiber; pllaka druri ( 
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tallashi), derrasa te gjata, banesa, pllaka tallashi te renditura; Fibra te veshura me melamine 

me trashesi te mesme; Fibra te veshur me rreshire melamine me trashesi me te madhe;  

Derrasa hibride me shtrese te mesme bambuje; shtresat jo- metalike per ndertesat; parket 

druri, parket per dysheme dhe panelet e parketit, parket dyshemeje druri, parket dyshemeje 

prej tape; parket dyshemeje nga druri,vecanerisht me nje shtrese te mesme te perberesve 

prej druri; leter dhe letra te paketuara per ndertim,vecanerisht, leter e plotesuar me rreshire 

artificial per laminatet e perdoruara ne dysheme dhe mure ne ndertim;parket laminat dhe 

pershtatja e saje,jo prej metali;parket laminant druri dhe pershtatja e saje;dysheme druri; 

trareve prej druri;derrasa druri;veshje me derrasa druri;dyer prej druri;nxjerrje prej 

druri;mbarimi i procesit,jo prej metali;fundi i nxjerrjes nga druri;Kompozime prej druri per 

mbulesa dyshemeje;veshjet e mureve dhe mbulesat e tavanit,jo prej metali;derrasa druri; 

Lluster druri ;Dysheme tarracash  dhe pllaka dyshemeje,jo prej metali; Dru per te bere ene 

shtepiake; Derrasa druri per ndertim;Lende e sharruar; Kompesate; Dru i prodhuar;Panele 

prej druri te derdhur,Derrase dhe derrasat; dru, gjysme- e punuar; Dyert rreshqites vinyl; 

zorre, jo metalike;dyer vinyl  

20  Mallra për orenditë dekorative dhe ujdisje të brendshme, vecanerisht, mobilje, pasqyra, 

korniza foto, panele dhe mbushje të formuar si pjesë të mobiljeve, panele, dhe mbushje të 

formuar, jo prej metali, me sipërfaqe melamine si pjesë të mobilieve; e ndryshme  në 

natyrën e mobiljeve, raftet prej druri; heqjen e skajshme të plastikës së nxjerrur për mobilje, 

mbrojtëset e buzëve të plastikës, kufijtë e kornizës plastike për mobilje, kufijtë e kornizës 

plastike për raftet, shiritat dekorativë të drurit për mobilje, shiritat dekorativë të plastikës 

për mobilje të integruara; kazanë dhe paleta, jo prej metali  

27   Mbulesa për dysheme; mbulesa dyshemeje dhe mbulesa sintetike të dyshemesë; 

mbulesa prej dyshemeje me vinyl  

35  Përgatitja e mallrave për palët e treta për qëllime prezantimi dhe shitje; shitjen me 

pakicë dhe shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me mbulesat e dyshemesë, veshjet e 

murit, mbulesat, mobiljet dhe mallrat për dekor të brendshem   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/938 

(220) 15/07/2019 

(731) SWISS KRONO Tec AG,  

Museggstrasse 14, 6004 Luzern, 

Switzerland, CH 

(591) E kuqe, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19   Mallrat për ndërtim strukturor me lëndë drusore,vecanerisht, panele druri, 

ndertime druri, strukture druri,veshje druri;dru laminat, dru i ngjitur me laminat me 
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siperfaqe te llakuar; panele dhe mbushje të formuar, jo prej metali,për ndërtim;panele 

druri,panele tallashi te presuar, panele tallashi te presuar  të formuar nga kompozime prej 

druri,stenda druri të përbërë  me  mbushje të formuar  nga shtresa mbrojtëse prej druri, 

panele dhe mbushje të formuar nga copëzat e drurit, panele dhe mbushje të formuar nga 

grimcat e drurit, panele dhe mbushje të formuar nga materiali me fibër të fortë, panele dhe 

mbushje të formuar nga plastika dhe materiale të tjera jo-metalike për ndërtim,panele dhe 

mbushje të formuar nga një përzierje e drurit, kompozime prej druri,plastike,  dhe materiale 

të tjera jo-metalike për ndërtim;grimca druri; derrase me rimeso; grimca druri te laminuara; 

grimca druri dhe mbushje te formuar per ndertim; grimcat e drurit  rezistente ndaj zjarrit 

dhe mbushjet e formuara për ndërtim;Stenda te holla druri; materiale ndertimi jo-metalike, 

perkatesisht, panele prej fibre,panele prej fibre dhe te formuar nga mbushjet, per ndertim, 

panele druri- fibra,panele me fije nga fibrat e drurit të lidhura së bashku me copa të 

rrëshirës dhe pjesëve të grimcave te drurit,Panele te laminuara me fiber; pllaka druri ( 

tallashi), derrasa te gjata, banesa, pllaka tallashi te renditura; Fibra te veshura me melamine 

me trashesi te mesme; Fibra te veshur me rreshire melamine me trashesi me te madhe;  

Derrasa hibride me shtrese te mesme bambuje; shtresat jo- metalike per ndertesat; parket 

druri, parket per dysheme dhe panelet e parketit, parket dyshemeje druri, parket dyshemeje 

prej tape; parket dyshemeje nga druri,vecanerisht me nje shtrese te mesme te perberesve 

prej druri; leter dhe letra te paketuara per ndertim,vecanerisht, leter e plotesuar me rreshire 

artificial per laminatet e perdoruara ne dysheme dhe mure ne ndertim;parket laminat dhe 

pershtatja e saje,jo prej metali;parket laminant druri dhe pershtatja e saje;dysheme druri; 

trareve prej druri;derrasa druri;veshje me derrasa druri;dyer prej druri;nxjerrje prej 

druri;mbarimi i procesit,jo prej metali;fundi i nxjerrjes nga druri;Kompozime prej druri per 

mbulesa dyshemeje;veshjet e mureve dhe mbulesat e tavanit,jo prej metali;derrasa druri; 

Lluster druri ;Dysheme tarracash  dhe pllaka dyshemeje,jo prej metali; Dru per te bere ene 

shtepiake; Derrasa druri per ndertim;Lende e sharruar; Kompesate; Dru i prodhuar;Panele 

prej druri te derdhur,Derrase dhe derrasat; dru, gjysme- e punuar; Dyert rreshqites vinyl; 

zorre, jo metalike;dyer vinyl  

20   Mallra për orenditë dekorative dhe ujdisje të brendshme, vecanerisht, mobilje, pasqyra, 

korniza foto, panele dhe mbushje të formuar si pjesë të mobiljeve, panele, dhe mbushje të 

formuar, jo prej metali, me sipërfaqe melamine si pjesë të mobilieve; e ndryshme  në 

natyrën e mobiljeve, raftet prej druri; heqjen e skajshme të plastikës së nxjerrur për mobilje, 

mbrojtëset e buzëve të plastikës, kufijtë e kornizës plastike për mobilje, kufijtë e kornizës 

plastike për raftet, shiritat dekorativë të drurit për mobilje, shiritat dekorativë të plastikës 

për mobilje të integruara; kazanë dhe paleta, jo prej metali  

27   Mbulesa për dysheme; mbulesa dyshemeje dhe mbulesa sintetike të dyshemesë; 

mbulesa prej dyshemeje me vinyl  

35   Përgatitja e mallrave për palët e treta për qëllime prezantimi dhe shitje; shitjen me 

pakicë dhe shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me mbulesat e dyshemesë, veshjet e 

murit, mbulesat, mobiljet dhe mallrat për dekor të brendshem  
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(210) KS/M/ 2019/939 

(220) 16/07/2019 

(526) Merr shumë, paguaj pak 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Verdhë, kaltert, hiri  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/940 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Hiri dhe turkiz 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim I përkoshem  

 
 

(210) KS/M/ 2019/942 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E BARDHA C0, M0, Y0, K0 

E PORTOKALLTA --- C0, M65, Y100, K0 

E ZEZA --- C0,M0,Y0,K100 

 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/943 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591)  E kuqe, e bardhë 

E KUQE 1 ---- C22, M100, Y100, K0 

E KUQE 2 ---- C40, M100, Y100, K40 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/944 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Pjeshka : C- 2 , M-81, Y-58, K-0 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim I përkoshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/945 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E KUQE --- C0, M100, Y65, K0 

E VERDHA --- C0, M0, Y100, K0 

 

 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

33 

 

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/946 

(220) 16/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(526)  Çajupi  

(591) Hiri : C-0 M-0 Y-0 K-30  

Kuqe e mbyllt  : C-32 M-98 100-0 K-47 

Kuqe : C-18 M-100 Y-100 K-9 

Bardh : C-0 M-0 Y-0 K-0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/947 

(220) 16/07/2019 

(526) deppo 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E kaltër, e bardhë 

C 50 - M2 - Y 0 -K 5 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve: strehim I perkoshem  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/948 

(220) 16/07/2019 

(300) 88/315,073  25/02/2019  US 

(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation) 2400 Broadway Santa Monica, 

(540)   
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California 90404, US 

 (591)  E kaltërt e çelur, e kaltërt, e kuqe 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS 
      

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike, kryesisht, preparate për perdorim në trajtimin e kancerit 

dhe tumoreve; preparate farmaceutike për imunoterapi, duke përfshirë terapinë me T qeliza  

44  Ofrimi i informatave mjekësore; ofrimi i internet sajtit në të cilin ndodhen informatat 

mjekësore; ofrimi i informatave mjekësore, sherbime konsulence dhe këshillëdhënëse;  

 

 

marrja dhe ruajtja e indeve biologjike, gjakut dhe qelizave T  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/951 

(220) 16/07/2019 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort 

The Netherlands, NL 

(591) E gjelbër, e bardhë, okër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqim për foshnjat, Infants (për fëmijë në periudhën e parë të jetës) dhe për 

femijë të   vegjël; ushqim dietik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/952 

(220) 16/07/2019 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort  

The Netherlands, NL 

(591) E kaltër, e bardhë, hiri, okër  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi, përfshirë qumësht pluhur  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/953 

(220) 16/07/2019 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort 

The Netherlands, NL 

(591)   Rozë e errët, rozë ndritëshme, e 

kaltër e errët, kaltër ndritëshme, e 

bardhë,okër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht; produkte qumështi; pije qumështi [predominon qumështi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/954 

(220) 16/07/2019 

(731) Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 

NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DYNACOAT 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese  
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(210) KS/M/ 2019/955 

(220) 16/07/2019 

(731) GW Pharma Limited Sovereign 

House, Vision Park, Histon Cambridge 

CB24 9BZ, United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ASCELTA 

 

 
     

 

(511) 5  "Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate farmaceutike dhe substanca për 

trajtimin e epilepsisë, epilepsisë pediatrike onkologjike, çrregullimeve psikiatrike, diabetit 

të llojit II, inflamacioneve, dhimbjeve nga kanceri, spasticitetit të ciklit menstrual(MS) dhe 

enkefalopatit hipoksi-sihemik neonatal ( gjendjes pas lindjes); barishte për përdorim 

medicinal; barishte medicinale; vajra medicinale; infuzione medicinale; ekstrakte të pstërta 

nga bimët dhe barishte medicinale; gjëra ushqimore për përdorim medicinal; çaj barishtash 

për përdorim medicinal"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/956 

(220) 16/07/2019 

(731) Soko Štark doo Beograd   

Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, 

Srbija, RS 

(591) E kaltër, E kuqe, E bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Produkte vitaminash   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa për kokë  

32  Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pija nga pemët dhe lëngje 

pemësh, të gjitha me shtesë vitaminash 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/957 

(220) 16/07/2019 

(731) BNP Paribas S.A. 16, boulevard des 

Italiens 75009 Paris, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BNP Paribas 

 

 
     

 

(511) 9  Kartela të menqura apo kartela me mikroprocesorë dhe kartela magnetike dhe në 
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veçanti kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartelat e 

zbritjes, çanta elektronike; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, makinë 

automatike për shpërndarjen e parave;  kalkulator xhepi; detektor i monedhave falso; lexues 

për kartela të menqura apo kartelave me mikroprocesorë, kartela magenitke, kartela të 

pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartela të zbritjes; program 

(softuer), në veçanti program (softuer) për pagesa të sigurta, për rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç është internet; pajisje për përpunimin e pagesave të sigurta, për rrjetet 

kompjuterike të komunikimit siç është internet  

35 Asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; konsulencë në menaxhimin dhe 

organizimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; ekspert të efikasitetit; 

informacion mbi biznesin; hetimet e biznesit; hulumtim biznesi; informacion mbi biznesin; 

përhapjen e reklamave;  asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; kontabilitet; 

përgaditja e vlerësimit tatimor; reklamim direkt me postë (traktet, prospektet, materiale të 

shtypura, mostrat); studime të marketingut; mbledhja e të dhënave në një skedar master; 

menagjimi i kompjuterizuar i dosjeve; parashikimi ekonomik; hartimi i pasqyrave të 

llogarive; reklamat; reklama në linjë (online) në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë 

interneti dhe intranet; kërkimet e të dhënave në dosjet e kompjuterizuar për të tjerët; dhënia 

me qira e kohës së reklamimit në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë interneti dhe 

intranet; përgatitja e kolonave të publicitetit elektronik; sigurimin e informacionit, 

konsulencës dhe ndihmës administrative dhe komerciale për krijimin e pagesave të sigurta 

për tregtinë në internet në rrjete kompjuterike të komunikimit siç është internet; vlerësimet 

e biznesit komercial; hulumtimi i tregut, informacioni statistikor  

36  Veprime bankare (Banking), çështjet financiare, analiza financiare, konsulencë 

financiare, shërbime financiare, agjencitë e mbledhjes së borxheve, kreditë, blerjet me qera, 

çështjet e pasurive të patundshme, brokerimi i pasurive të paluajtshme, vlerësimet e 

pasurive të paluajtshme, konsulencë për pasurinë e patundshme, vlerësimi financiar i 

pronës, informacion mbi pasuritë e paluajtshme, administrimin e pasurive të paluajtshme, 

mbledhjen e qerasë, sigurimin, në veçanti sigurimin e strehimit dhe sigurimin për qeranë e 

pa paguar, konsulencë sigurimi, informacione sigurimi, depozitat e sigurisë, kursimet, 

vlerësimet financiare (sigurimet, bankat, pasuritë e paluajtshme), informacion financiar, 

fonde të përbashkëta, investime kapitale; çështjet monetare, shërbime aktuariale, faktoring, 

zyrë krediti, kuotimet e bursës, brokerimi i sigurisë, bankat e kursimeve, investimet e 

fondeve, shërbimet e kredit kartelës, shërbimet e debit kartelës, transaksionet në valutë, 

verifikimi i qeqeve (qek bankar), lëshimi i qeqeve të udhëtarëve, lëshimi i qeqeve bankare, 

shërbimet e depozitave të sigurta, shtëpitë e pastrimit (financiare), brokerimi i sigurimeve, 

depozitat e sendeve me vlerë, lëshimi i kuponave, lëshimin e kredit kartelave, lëshimin e 

kartelave të besnikërisë (shërbime financiare), vlerësimet e taksave, shërbimet e 

mirëbesimit (fiduciare), transferimin e fondeve elektronike, menaxhimin e pasurive të 

patundshme, menaxhimin e pasurisë, nenshkrimi i sigurimeve detare, nënshkrimi i 

sigurimeve të aksidentit, nënshkrimi i sigurimit nga zjarri, nënshkrimi i sigurimeve 

shëndetësore, dhënia me qera e apartamenteve dhe banesave, dhënia me qera e zyrave 

(çështjet e pasurisë së patundshme), hipoteka bankare, veprime bankare (banking), 

transaksionet financiare, operacionet monetare, kreditë me këste, sponsorizimi financiar, 

huatë (financimi), transaksionet financiare, veprim bankar direkt (veprim bankar nga 

shtëpia); veprime bankare (banking), informacion financiar dhe monetary, konsulencë dhe 

asistencë; veprime bankare nëpërmjet rrjetit (online banking), financiare, monetare, të 
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sigurimeve dhe të pasurive të patundshme në rrjetet e telekomunikacionit (duke përfshirë 

telefonat celularë), rrjetet e transmetimit të të dhënave dhe rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç janë interneti dhe intranet, nëpërmjet faqeve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/958 

(220) 16/07/2019 

(731) BNP Paribas S.A. 16, boulevard des 

Italiens 75009 Paris, FR 

(591) Gjelbërt (Pantone 340) 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kartela të menqura apo kartela me mikroprocesorë dhe kartela magnetike dhe në 

veçanti kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartelat e 

zbritjes, çanta elektronike; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, makinë 

automatike për shpërndarjen e parave;  kalkulator xhepi; detektor i monedhave falso; lexues 

për kartela të menqura apo kartelave me mikroprocesorë, kartela magenitke, kartela të 

pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartela të zbritjes; program 

(softuer), në veçanti program (softuer) për pagesa të sigurta, për rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç është internet; pajisje për përpunimin e pagesave të sigurta, për rrjetet 

kompjuterike të komunikimit siç është internet  

35  Asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; konsulencë në menaxhimin dhe 

organizimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; ekspert të efikasitetit; 

informacion mbi biznesin; hetimet e biznesit; hulumtim biznesi; informacion mbi biznesin; 

përhapjen e reklamave;  asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; kontabilitet; 

përgaditja e vlerësimit tatimor; reklamim direkt me postë (traktet, prospektet, materiale të 

shtypura, mostrat); studime të marketingut; mbledhja e të dhënave në një skedar master; 

menagjimi i kompjuterizuar i dosjeve; parashikimi ekonomik; hartimi i pasqyrave të 

llogarive; reklamat; reklama në linjë (online) në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë 

interneti dhe intranet; kërkimet e të dhënave në dosjet e kompjuterizuar për të tjerët; dhënia 

me qira e kohës së reklamimit në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë interneti dhe 

intranet; përgatitja e kolonave të publicitetit elektronik; sigurimin e informacionit, 

konsulencës dhe ndihmës administrative dhe komerciale për krijimin e pagesave të sigurta 

për tregtinë në internet në rrjete kompjuterike të komunikimit siç është internet; vlerësimet 

e biznesit komercial; hulumtimi i tregut, informacioni statistikor  

36   Veprime bankare (Banking), çështjet financiare, analiza financiare, konsulencë 

financiare, shërbime financiare, agjencitë e mbledhjes së borxheve, kreditë, blerjet me qera, 

çështjet e pasurive të patundshme, brokerimi i pasurive të paluajtshme, vlerësimet e 
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pasurive të paluajtshme, konsulencë për pasurinë e patundshme, vlerësimi financiar i 

pronës, informacion mbi pasuritë e paluajtshme, administrimin e pasurive të paluajtshme, 

mbledhjen e qerasë, sigurimin, në veçanti sigurimin e strehimit dhe sigurimin për qeranë e 

pa paguar, konsulencë sigurimi, informacione sigurimi, depozitat e sigurisë, kursimet, 

vlerësimet financiare (sigurimet, bankat, pasuritë e paluajtshme), informacion financiar, 

fonde të përbashkëta, investime kapitale; çështjet monetare, shërbime aktuariale, faktoring, 

zyrë krediti, kuotimet e bursës, brokerimi i sigurisë, bankat e kursimeve, investimet e 

fondeve, shërbimet e kredit kartelës, shërbimet e debit kartelës, transaksionet në valutë, 

verifikimi i qeqeve (qek bankar), lëshimi i qeqeve të udhëtarëve, lëshimi i qeqeve bankare, 

shërbimet e depozitave të sigurta, shtëpitë e pastrimit (financiare), brokerimi i sigurimeve, 

depozitat e sendeve me vlerë, lëshimi i kuponave, lëshimin e kredit kartelave, lëshimin e 

kartelave të besnikërisë (shërbime financiare), vlerësimet e taksave, shërbimet e 

mirëbesimit (fiduciare), transferimin e fondeve elektronike, menaxhimin e pasurive të 

patundshme, menaxhimin e pasurisë, nenshkrimi i sigurimeve detare, nënshkrimi i 

sigurimeve të aksidentit, nënshkrimi i sigurimit nga zjarri, nënshkrimi i sigurimeve 

shëndetësore, dhënia me qera e apartamenteve dhe banesave, dhënia me qera e zyrave 

(çështjet e pasurisë së patundshme), hipoteka bankare, veprime bankare (banking), 

transaksionet financiare, operacionet monetare, kreditë me këste, sponsorizimi financiar, 

huatë (financimi), transaksionet financiare, veprim bankar direkt (veprim bankar nga 

shtëpia); veprime bankare (banking), informacion financiar dhe monetary, konsulencë dhe 

asistencë; veprime bankare nëpërmjet rrjetit (online banking), financiare, monetare, të 

sigurimeve dhe të pasurive të patundshme në rrjetet e telekomunikacionit (duke përfshirë 

telefonat celularë), rrjetet e transmetimit të të dhënave dhe rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç janë interneti dhe intranet, nëpërmjet faqeve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/959 

(220) 16/07/2019 

(731) BNP Paribas S.A. 16, boulevard des 

Italiens 75009 Paris, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kartela të menqura apo kartela me mikroprocesorë dhe kartela magnetike dhe në 

veçanti kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartelat e 

zbritjes, çanta elektronike; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, makinë 

automatike për shpërndarjen e parave;  kalkulator xhepi; detektor i monedhave falso; lexues 

për kartela të menqura apo kartelave me mikroprocesorë, kartela magenitke, kartela të 

pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartela të zbritjes; program 

(softuer), në veçanti program (softuer) për pagesa të sigurta, për rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç është internet; pajisje për përpunimin e pagesave të sigurta, për rrjetet 

kompjuterike të komunikimit siç është internet  

35  Asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; konsulencë në menaxhimin dhe 

organizimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; ekspert të efikasitetit; 
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informacion mbi biznesin; hetimet e biznesit; hulumtim biznesi; informacion mbi biznesin; 

përhapjen e reklamave;  asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; kontabilitet; 

përgaditja e vlerësimit tatimor; reklamim direkt me postë (traktet, prospektet, materiale të 

shtypura, mostrat); studime të marketingut; mbledhja e të dhënave në një skedar master; 

menagjimi i kompjuterizuar i dosjeve; parashikimi ekonomik; hartimi i pasqyrave të 

llogarive; reklamat; reklama në linjë (online) në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë 

interneti dhe intranet; kërkimet e të dhënave në dosjet e kompjuterizuar për të tjerët; dhënia 

me qira e kohës së reklamimit në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë interneti dhe 

intranet; përgatitja e kolonave të publicitetit elektronik; sigurimin e informacionit, 

konsulencës dhe ndihmës administrative dhe komerciale për krijimin e pagesave të sigurta 

për tregtinë në internet në rrjete kompjuterike të komunikimit siç është internet; vlerësimet 

e biznesit komercial; hulumtimi i tregut, informacioni statistikor  

36  Veprime bankare (Banking), çështjet financiare, analiza financiare, konsulencë 

financiare, shërbime financiare, agjencitë e mbledhjes së borxheve, kreditë, blerjet me qera, 

çështjet e pasurive të patundshme, brokerimi i pasurive të paluajtshme, vlerësimet e 

pasurive të paluajtshme, konsulencë për pasurinë e patundshme, vlerësimi financiar i 

pronës, informacion mbi pasuritë e paluajtshme, administrimin e pasurive të paluajtshme, 

mbledhjen e qerasë, sigurimin, në veçanti sigurimin e strehimit dhe sigurimin për qeranë e 

pa paguar, konsulencë sigurimi, informacione sigurimi, depozitat e sigurisë, kursimet, 

vlerësimet financiare (sigurimet, bankat, pasuritë e paluajtshme), informacion financiar, 

fonde të përbashkëta, investime kapitale; çështjet monetare, shërbime aktuariale, faktoring, 

zyrë krediti, kuotimet e bursës, brokerimi i sigurisë, bankat e kursimeve, investimet e 

fondeve, shërbimet e kredit kartelës, shërbimet e debit kartelës, transaksionet në valutë, 

verifikimi i qeqeve (qek bankar), lëshimi i qeqeve të udhëtarëve, lëshimi i qeqeve bankare, 

shërbimet e depozitave të sigurta, shtëpitë e pastrimit (financiare), brokerimi i sigurimeve, 

depozitat e sendeve me vlerë, lëshimi i kuponave, lëshimin e kredit kartelave, lëshimin e 

kartelave të besnikërisë (shërbime financiare), vlerësimet e taksave, shërbimet e 

mirëbesimit (fiduciare), transferimin e fondeve elektronike, menaxhimin e pasurive të 

patundshme, menaxhimin e pasurisë, nenshkrimi i sigurimeve detare, nënshkrimi i 

sigurimeve të aksidentit, nënshkrimi i sigurimit nga zjarri, nënshkrimi i sigurimeve 

shëndetësore, dhënia me qera e apartamenteve dhe banesave, dhënia me qera e zyrave 

(çështjet e pasurisë së patundshme), hipoteka bankare, veprime bankare (banking), 

transaksionet financiare, operacionet monetare, kreditë me këste, sponsorizimi financiar, 

huatë (financimi), transaksionet financiare, veprim bankar direkt (veprim bankar nga 

shtëpia); veprime bankare (banking), informacion financiar dhe monetary, konsulencë dhe 

asistencë; veprime bankare nëpërmjet rrjetit (online banking), financiare, monetare, të 

sigurimeve dhe të pasurive të patundshme në rrjetet e telekomunikacionit (duke përfshirë 

telefonat celularë), rrjetet e transmetimit të të dhënave dhe rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç janë interneti dhe intranet, nëpërmjet faqeve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/960 

(220) 16/07/2019 

(731) BNP Paribas S.A. 16, boulevard des 

Italiens 75009 Paris, FR 

(591)  Gjelbërt (Pantone 340) 

(540) 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 9   Kartela të menqura apo kartela me mikroprocesorë dhe kartela magnetike 

dhe në veçanti kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, 

kartelat e zbritjes, çanta elektronike; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, 

makinë automatike për shpërndarjen e parave;  kalkulator xhepi; detektor i monedhave 

falso; lexues për kartela të menqura apo kartelave me mikroprocesorë, kartela magenitke, 

kartela të pagesave, kredit kartela, debit kartela, kartela të besnikërisë, kartela të zbritjes; 

program (softuer), në veçanti program (softuer) për pagesa të sigurta, për rrjetet 

kompjuterike të komunikimit siç është internet; pajisje për përpunimin e pagesave të 

sigurta, për rrjetet kompjuterike të komunikimit siç është internet  

35   Asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; konsulencë në menaxhimin dhe 

organizimin e biznesit; konsulencë profesionale të biznesit; ekspert të efikasitetit; 

informacion mbi biznesin; hetimet e biznesit; hulumtim biznesi; informacion mbi biznesin; 

përhapjen e reklamave;  asistencë në menaxhimin tregtarë ose industrial; kontabilitet; 

përgaditja e vlerësimit tatimor; reklamim direkt me postë (traktet, prospektet, materiale të 

shtypura, mostrat); studime të marketingut; mbledhja e të dhënave në një skedar master; 

menagjimi i kompjuterizuar i dosjeve; parashikimi ekonomik; hartimi i pasqyrave të 

llogarive; reklamat; reklama në linjë (online) në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë 

interneti dhe intranet; kërkimet e të dhënave në dosjet e kompjuterizuar për të tjerët; dhënia 

me qira e kohës së reklamimit në rrjete kompjuterike të komunikimit siç janë interneti dhe 

intranet; përgatitja e kolonave të publicitetit elektronik; sigurimin e informacionit, 

konsulencës dhe ndihmës administrative dhe komerciale për krijimin e pagesave të sigurta 

për tregtinë në internet në rrjete kompjuterike të komunikimit siç është internet; vlerësimet 

e biznesit komercial; hulumtimi i tregut, informacioni statistikor  

36   Veprime bankare (Banking), çështjet financiare, analiza financiare, konsulencë 

financiare, shërbime financiare, agjencitë e mbledhjes së borxheve, kreditë, blerjet me qera, 

çështjet e pasurive të patundshme, brokerimi i pasurive të paluajtshme, vlerësimet e 

pasurive të paluajtshme, konsulencë për pasurinë e patundshme, vlerësimi financiar i 

pronës, informacion mbi pasuritë e paluajtshme, administrimin e pasurive të paluajtshme, 

mbledhjen e qerasë, sigurimin, në veçanti sigurimin e strehimit dhe sigurimin për qeranë e 

pa paguar, konsulencë sigurimi, informacione sigurimi, depozitat e sigurisë, kursimet, 

vlerësimet financiare (sigurimet, bankat, pasuritë e paluajtshme), informacion financiar, 

fonde të përbashkëta, investime kapitale; çështjet monetare, shërbime aktuariale, faktoring, 

zyrë krediti, kuotimet e bursës, brokerimi i sigurisë, bankat e kursimeve, investimet e 

fondeve, shërbimet e kredit kartelës, shërbimet e debit kartelës, transaksionet në valutë, 

verifikimi i qeqeve (qek bankar), lëshimi i qeqeve të udhëtarëve, lëshimi i qeqeve bankare, 

shërbimet e depozitave të sigurta, shtëpitë e pastrimit (financiare), brokerimi i sigurimeve, 

depozitat e sendeve me vlerë, lëshimi i kuponave, lëshimin e kredit kartelave, lëshimin e 

kartelave të besnikërisë (shërbime financiare), vlerësimet e taksave, shërbimet e 

mirëbesimit (fiduciare), transferimin e fondeve elektronike, menaxhimin e pasurive të 

patundshme, menaxhimin e pasurisë, nenshkrimi i sigurimeve detare, nënshkrimi i 

sigurimeve të aksidentit, nënshkrimi i sigurimit nga zjarri, nënshkrimi i sigurimeve 

shëndetësore, dhënia me qera e apartamenteve dhe banesave, dhënia me qera e zyrave 
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(çështjet e pasurisë së patundshme), hipoteka bankare, veprime bankare (banking), 

transaksionet financiare, operacionet monetare, kreditë me këste, sponsorizimi financiar, 

huatë (financimi), transaksionet financiare, veprim bankar direkt (veprim bankar nga 

shtëpia); veprime bankare (banking), informacion financiar dhe monetary, konsulencë dhe 

asistencë; veprime bankare nëpërmjet rrjetit (online banking), financiare, monetare, të 

sigurimeve dhe të pasurive të patundshme në rrjetet e telekomunikacionit (duke përfshirë 

telefonat celularë), rrjetet e transmetimit të të dhënave dhe rrjetet kompjuterike të 

komunikimit siç janë interneti dhe intranet, nëpërmjet faqeve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/973 

(220) 19/07/2019 

(731) Audemars Piguet Holding SA 

Route de France 16, 1348 Le Brassus, CH, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ROYAL OAK 

 

 
     

 

(511) 14  ''Artikuj argjendarie, ora dhe instrumente kronometrike; metale të cmuara dhe 

aliazhet e tyre; gurë të cmuar; orë byzylyk dhe kuti ore''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/974 

(220) 19/07/2019 

(731) Audemars Piguet Holding SA 

Route de France 16, 1348 Le Brassus, CH, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  AUDEMARS PIGUET 

 

 
     

 

(511) 14  ''Artikuj argjendarie, ora dhe instrumente kronometrike; metale të cmuara dhe 

aliazhet e tyre; gurë të cmuar; orë byzylyk dhe kuti ore ''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/975 

(220) 19/07/2019 

(731) Audemars Piguet Holding SA 

Route de France 16, 1348 Le Brassus, CH, 

CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

(540)   
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(511) 14  “Artikuj argjendarie, ora dhe instrumente kronometrike; metale të cmuara dhe 

aliazhet e tyre; gurë të cmuar; orë byzylyk dhe kuti ore''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/977 

(220) 22/07/2019 

(731) JT International SA 8, Rue Kazem 

Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  LOGIC 

 

 
     

 

(511) 9  ''Mbushës elektrik për përdorim me cigarette elektronike, bateri për përdorim me 

cigarete elektronike''  

34  ''Cigare elektronike; kuti për cigare elektronike; kuti per aksesoret e cigareve 

elektronike; cigare; puro; pipëz per duhanpiresit per perdorim ne cigaret elektronike; 

aromatizues, te ndryshem nga vajrat esenciale, per perdorim ne cigarete elektronike; paisje 

avulli per duhan; avullues per perdorim ne pirjen e duhanit, avullues oral per duhanpiresit; 

fishek qe shiten te mbushur me kemikale aromatizuese ne forme te lengshme per perdorim 

ne cigarete elektronike; leng per cigaret elektronike me permbajtje te aromatizuesve ne 

gjendje te lengshme, ndryshe nga vajrat esenciale te perdorur per te rimbushur fisheket e 

cigareve elektronike; solucioni i nikotines se lengshme per cigarete elektronike; 

zevendesues duhani; duhan; cigare me permbajtje te substancav te duhanit, jo per perdorim 

medicinal; taketuke, Çakmak per duhanpiresit; artikuj per duhanpiresa, produkte duhani''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/978 

(220) 22/07/2019 

(300) 018050390  11/04/2019  BG 

(731) Ficosota OOD 48 Madara Blvd. 

9700 Shumen, BG 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Pelena për foshnje; pelena të disponueshme të foshnjave nga celuloza; pelena të 

letrës për foshnje; pelena për të rritur; pelena-mbathje për foshnje; pelena mos-mbajtjeje; 

mbathje të brendshme, absorbues, për mos-mbajtje; shtresë e disponueshme me pelena; 

pelena për foshnje; pelena-mbathje për mos-mbajtje; pelena të disponueshme të bëra prej 

letre për foshnje; pelena të disponueshme të bëra nga celuloza për foshnje; mbathje 

sanitare; peceta sanitare, shtresa sanitare 
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(210) KS/M/ 2019/979 

(220) 22/07/2019 

(731) NAOS LIGHTHOUSE 

355 Rue Pierre-Simon Laplace 13290  

AIX EN PROVENCE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NAOS 

 

 
     

 

(511) 3  Sapuna; parfimeri; vajra esenciale; kozmetikë; kremra, xhel, locion; deodorante për 

përdorim personal; shampon dhe locion për flokë; facoleta për pastrim; preparate 

kozmetike për zbardhjen e lëkurës; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate 

kozmetike për humbje peshe; preparatet kozmetike për rrezitje dhe mbrojtjen nga dielli; 

produkte për depilim; mjedis bioekologjik (preparate) që nxisin zhvillimin e qelizave të 

lëkurës (për përdorim kozmetik) 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/980 

(220) 22/07/2019 

(731) House of Prince A/S Vester 

Farimagsgade 19 DK-1606 Copenhagen V, 

DK 

(591) E hirit,e zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro; 

cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për 

cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina 

manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/992 

(220) 25/07/2019 

(731) The Shqipis SH.P.K. 

Magj.Ferizaj-Gjilan/Pozheran p.n, KS 

(591) E arit, E kafte e qelur, E kafte ne te 

(540)   
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bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Prishtinë 
 

     

 

(511) 24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/993 

(220) 25/07/2019 

(731) Nexhmi Muçiqi Bardhosh, Prishtinë, 

KS 

(591) Bardhe dhe Zezë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Tregtia e veturave dhe automjeteve, reklamim; tregtia me pakicë e pjesëve dhe 

aksesorëve të automjeteve; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre, shitje 

me shumicë dhe pakicë te produkteve  

37  Instalimi dhe riparimin e kondicionerëve të ajrit dhe pjesëve te tyre, heqja e ndryshkut, 

instalimi dhe riparimi i artikujvee elektrik, ngjyrosja apo riparimi i shënjave,ri-gumim, 

riparim dhe vullkanizim i gomave; qendra per servisim e veturave dhe tretmani anti-

ndryshk për vetura; ngjyrosja, lustrim, servisim, riparim, vajosje, larje, pastrim  

39  Transport dhe ruajtje, parkimin, magazimin; vetura me qira, magazina, garazha, vende 

parkingu dhe vetura; rimorkim, transporti i te mirave apo udhëtarve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/994 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe 

(540)   
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(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/995 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/996 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa 

(591) E bardhë,e zezë,e gjelbërt,e kaltërt,e 

hirit dhe e kuqe. 

 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/997 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt dhe e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/998 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt, e kaltërt, e 

hirit dhe e kuqe 

 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/999 

(220) 25/07/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt dhe e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1000 

(220) 25/07/2019 

(731) Andersen Tax LLC 1177 Avenue of 

the Americas, 18th Floor, New York NEW 

YORK 10036, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ANDERSEN 

 

 
     

 

(511) 35   “Përgaditjen e taksave dhe shërbimet e ofruara me anë të konsultave në lidhje me 

to; konsulta rreth menaxhimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lëminë e 

strategjisë komerciale dhe në lëminë e planifikimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga 
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këshilltarët në lidhje me procesimin e biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në 

lëminë e bashkimit, përvetësimit dhe shitjeve të kopmanisë; shërbimet e tregut dhe 

analizimit të konkurrencës; kontabilitet; shërbimet e vlerësimit të aktiviteteve komerciale; 

vlerësimet e bizneseve; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lidhje me kontabilitetin, 

përgaditjen e taksave, tregtinë dhe menaxhimin e trëgtisë dhe biznesit komercial; shërbimet 

e ofruara nga këshilltarët në lidhje me riskun e menaxhimit të biznesit; shërbimet e 

vlerësimit të riskut të biznesit.”  

36  “Ofrimin e këshillave financiare për planifikim fiskal; këshillat financiare dhe këshllime 

rreth shërbimeve; shërbimet e konsultimit për vlerësimin e riskut finaciar (actuarial); 

shërbimet e vlerësimeve financiare; analizat financiare; shërbimet e investimeve financiare; 

investimet kapitale; menaxhimin e riskut financiar; këshillat në lidhje me instrumentet 

financiare dhe derivative; ofrimin e informatave në lidhje me financat dhe sigurimet.”  

45   “Ofrimin e këshillave logjore dhe përfaqësimeve ligjore; hulumtimet ligjore; shërbimet 

e hetimeve ligjore, shërbimet e ndërmjetësimeve ë lidhje me konfliktet komerciale dhe 

zgjedhjen e kontesteve; shërbimet gjyqësore; shërbimet e asistencës së cështjeve gjyqësore 

dhe shërbimet e zgjedhjeve të kontesteve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1001 

(220) 25/07/2019 

(731) Andersen Tax LLC 1177 Avenue of 

the Americas, 18th Floor, New York NEW 

YORK 10036, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  ANDERSEN GLOBAL 

 

 
     

 

(511) 35   “Përgaditjen e taksave dhe shërbimet e ofruara me anë të konsultave në lidhje me 

to; konsulta rreth menaxhimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lëminë e 

strategjisë komerciale dhe në lëminë e planifikimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga 

këshilltarët në lidhje me procesimin e biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në 

lëminë e bashkimit, përvetësimit dhe shitjeve të kopmanisë; shërbimet e tregut dhe 

analizimit të konkurrencës; kontabilitet; shërbimet e vlerësimit të aktiviteteve komerciale; 

vlerësimet e bizneseve; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lidhje me kontabilitetin, 

përgaditjen e taksave, tregtinë dhe menaxhimin e trëgtisë dhe biznesit komercial; shërbimet 

e ofruara nga këshilltarët në lidhje me riskun e menaxhimit të biznesit; shërbimet e 

vlerësimit të riskut të biznesit.”  

36  “Ofrimin e këshillave financiare për planifikim fiskal; këshillat financiare dhe këshllime 

rreth shërbimeve; shërbimet e konsultimit për vlerësimin e riskut finaciar (actuarial); 

shërbimet e vlerësimeve financiare; analizat financiare; shërbimet e investimeve financiare; 

investimet kapitale; menaxhimin e riskut financiar; këshillat në lidhje me instrumentet 

financiare dhe derivative; ofrimin e informatave në lidhje me financat dhe sigurimet.”  

45   “Ofrimin e këshillave logjore dhe përfaqësimeve ligjore; hulumtimet ligjore; shërbimet 

e hetimeve ligjore, shërbimet e ndërmjetësimeve ë lidhje me konfliktet komerciale dhe 

zgjedhjen e kontesteve; shërbimet gjyqësore; shërbimet e asistencës së cështjeve gjyqësore 

dhe shërbimet e zgjedhjeve të kontesteve.”  
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(210) KS/M/ 2019/1002 

(220) 25/07/2019 

(731) Andersen Tax LLC 1177 Avenue of 

the Americas, 18th Floor, New York NEW 

YORK 10036, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   “Përgaditjen e taksave dhe shërbimet e ofruara me anë të konsultave në lidhje me 

to; konsulta rreth menaxhimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lëminë e 

strategjisë komerciale dhe në lëminë e planifikimit të biznesit; shërbimet e ofruara nga 

këshilltarët në lidhje me procesimin e biznesit; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në 

lëminë e bashkimit, përvetësimit dhe shitjeve të kopmanisë; shërbimet e tregut dhe 

analizimit të konkurrencës; kontabilitet; shërbimet e vlerësimit të aktiviteteve komerciale; 

vlerësimet e bizneseve; shërbimet e ofruara nga këshilltarët në lidhje me kontabilitetin, 

përgaditjen e taksave, tregtinë dhe menaxhimin e trëgtisë dhe biznesit komercial; shërbimet 

e ofruara nga këshilltarët në lidhje me riskun e menaxhimit të biznesit; shërbimet e 

vlerësimit të riskut të biznesit.”  

36    “Ofrimin e këshillave financiare për planifikim fiskal; këshillat financiare dhe 

këshllime rreth shërbimeve; shërbimet e konsultimit për vlerësimin e riskut finaciar 

(actuarial); shërbimet e vlerësimeve financiare; analizat financiare; shërbimet e investimeve 

financiare; investimet kapitale; menaxhimin e riskut financiar; këshillat në lidhje me 

instrumentet financiare dhe derivative; ofrimin e informatave në lidhje me financat dhe 

sigurimet.”  

45   “Ofrimin e këshillave logjore dhe përfaqësimeve ligjore; hulumtimet ligjore; shërbimet 

e hetimeve ligjore, shërbimet e ndërmjetësimeve ë lidhje me konfliktet komerciale dhe 

zgjedhjen e kontesteve; shërbimet gjyqësore; shërbimet e asistencës së cështjeve gjyqësore 

dhe shërbimet e zgjedhjeve të kontesteve.”  
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(210) KS/M/ 2019/1003 

(220) 25/07/2019 

(731) Merryvale Limited 

1 Mapp Street, Belize City, Belize, BZ 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   “Programe kompjuterike dhe softuer kompjuterik, përfshirë softuerët e 

shkarkueshëm nga internet; aplikacione mobil për telefonat celularë, tablet dhe pajisje të 

tjera që mbahen në dorë; sisteme kompjuterike interaktive, të gjitha në lidhje me apo 

shfaqjen e lojërave dhe basteve, shërbimet dëfrimit dhe zbavitjes, lojërat, letrat për lojë, 

lojërat bingo, lojërat kazino dhe bastet sportive.”  

41   “Zbavitje; aktiviettet sportive dhe kulturore; lojërat online,lojëra dhe shërbimet e 

basteve për operimin e bingove të kompjuterizuara, rrjetet online të bingove, makinat 

virtuale të lojërave të fatit dhe lojëra të tjera fituese; bastet sportive dhe llotari dhe 

shërbimet e rezervimeve-të sportit; ofrimin e lojërave të kazinove përfshirë lojërat rulet, 

makinave të lojërave te fatit, lojërave bingo, blackjack (lojë me letra), keno (lojë e 

ngjajshme me lloarinë), baccarat (llojë loje me letra), letra që gërvishen, lojëra pokeri dhe 

baste sporti; ofrimin e lojërave të pokerit që mund të qasen në rrjete nga përdoruesit e 

rrjeteve; ofrimin e shumë lojtarëve të lojërave më letra që mund të qasen nga të gjitha anët 

në rrjet nga përdoreusit e rrjeteve; organizimin, prodhimin dhe prezentimin e turneve, 

garave, lojërave dhe evenimenteve; zbavitjet dhe shërbimet interaktive të zbavitjes; 

organizimin e evenimenteve, argëtimit, garave, lojërave, lojërave të fatit, basteve, letrave 

për lojë, baste sporti dhe llotari; përfshirë ofrimin e të gjitha shërbimeve të lartpërmendura 

me anë të platformave të ndryshme teknologjike, përfshirë pa asnjë limitim me anë të 

telefonit, mobilit apo pajisjeve apo të ofruara online nga databaza e kompjuterit përmes 

internetit; ndihmesë dhe shërbimet e këshillave dhe ofrimin e informatave në lidhje me të 

gjitha shërbimet e lartpërmendura.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1004 

(220) 25/07/2019 

(731) Philip Morris Products S.A 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IQOS SIMPLY AMAZING 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues(avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe paisje elektronike për 

pirjen e duhanit; duhan i perpunuar ose i paperpunuar; produktet e duhanit; përfshir cigare 
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puro, cigare, cigarllosa( duhan i mbeshtjellur  ne gjethe duhani pa filtra), duhan per 

mbeshtjellje ne cigare, duhan per cibuk(llullë), duhanë për përtypje, duhan për 

nuhatjekretek(cigare te bera me perzirje te4 duhanit); snus( produkt i duhanit per vendosje 

nën buzë); zëvendesuesit e duhanit( që nuk eshte per perdorim ne medicine; artikuj të 

duhanpirësve, përfshir leter te cigareve dhe tuba cigarev, filtra te cigarev, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për  mbështjellje cigaresh, cakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit per qellime te ngrohjes,pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre per ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim te lirimit te nikotines me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese per duhanpirës me perdorim me an te gojes, produktet 

e duhanit dhe zevendesuesit e duhanit; artikuj duhani  për cigare elektronike; pjesë dhe 

fiting për produktet e mesiperme  të përfshira ne klasën e 34; paisje për shuarjen  e cigareve 

të ndezura dhe cigareve puro te ndezura, si dhe shkopinjeve te duhanit të ndezur, kutija 

elektronike për mbushjen e cigareve; këllef mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kuti per 

mbajtjen e cigareve elektrike, paisjet per  ngrohje te duhanit dhe paisjety elektronike për 

pirjen e duhanit; mbajtëse levizese makine dhe mbajtese makine per cigare elektronike, 

paisje per ngrohjen e duhanit dhe paisje elektronike per pirjen  e duhanit; kontenjeret për 

asgjesimin e shkopinjeve te perdorur te duhanit te ndezur; pastruesit; preparatet pastruese, 

veglat e pastrimit dhe brushat e pastrimit per cigare elektronike, paisje per ngrohje te 

duhanit dhe paisje elektronike per pirjen e duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1005 

(220) 25/07/2019 

(526) depo 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, blue 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve: strehim i perkoshem   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1006 

(220) 25/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhe, blue 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   
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41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1007 

(526) deppo market 

(220) 25/07/2019 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

43  Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve: strehim I perkoshem   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1008 

(220) 25/07/2019 

(526) ÇMIM SHUMICË 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E bardhë, E kalter, E verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1009 

(220) 25/07/2019 

(526) ÇMIM SHUMICË NË PAKICË 

(731) The North Unicorn L.L.C. 

Kalabri, Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E verdhë, E zezë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre 
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39   Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi   

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1010 

(220) 26/07/2019 

(731) Havushe Bunjaku B.I./ N.P.T. " 99 

LULE " Prishtinë, KS 

(591) E gjelbert, E gjelbert e qelur, E bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz  

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

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

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

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1011 

(220) 26/07/2019 

(731) GOLDEN TAXI SH.P.K. 

Adresa: Lagja Qëndresa Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri 

Berisha, Objekti D 1/37 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  GOLDEN TAXI 

 

 
     

 

(511) 39  Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të udhëtareve, 

në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi; sigurimi i 

udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i shërbimeve të 

transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë; informacione mbi 

transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime logjistike në sektorin 

e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39  
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(210) KS/M/ 2019/1012 

(220) 26/07/2019 

(731) GOLDEN TAXI SH.P.K. Adresa: 

Lagja Qëndresa Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Ngjyrë ari, E bardhë, E zezë 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri 

Berisha, Objekti D 1/37 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të udhëtareve, 

në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi; sigurimi i 

udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i shërbimeve të 

transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë; informacione mbi 

transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime logjistike në sektorin 

e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1013 

(220) 26/07/2019 

(731) Besim Pireva Lagja Qëndresa , KS 

(591) Ngjyrë ari 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri 

Berisha, Objekti D 1/37 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39   Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të 

udhëtareve, në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi; 

sigurimi i udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë; 

informacione mbi transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime 

logjistike në sektorin e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39  
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(210) KS/M/ 2019/1014 

(220) 26/07/2019 

(731) MAVİLİ ELEKTRONİK TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Şerifali Mahallesi Kutup Sokak No: 27/1-2-

4 Ümraniye İstanbul TURKEY, TR 

(591) E kaltërt e mbyllt( teget), E bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe pajisje për matje duke përfshirë edhe ato  per qellime  shkencore, 

nautike, topografike, meteorologjike, industrie dhe laboratorike, termometra për qellime jo 

mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetria, higrometra, aparate për testim për qellime 

jo mjekësore, teleskop, periskop, kompas për percaktimin e drejtimit, treguesit e 

shpejtesisë,aparate  laboratorike, mikroskop, qelqe zmadhuese, destilatori, dylbi, shporeta 

dhe furra  për eksperimente laboratorike; aparate për xhirim,transmetim ose reprodukim të 

zërit ose fotografisë, kamera për fotografim, fkamera fotografike, aparate televizive, video 

rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejer,kompjuter, desktop kompjuter, 

Tablet kompjuter, pajisje teknologjike  të cilat mund të bartën (orë të mençura, bylyzyk, 

pajisje pë kokë), mikrofona, zmadhuese, degjuese,aparate  telekomunikative, aparate për 

reprodukimin e zërit ose fotografisë, pajisje periferike kompjuterike,telefona  mobil, këllef 

për telefona mobil, taparate per telefona, pajisje kompjuterike shtypes, skener [pajisje për 

përpunimin e të dhenave], pajisje fotokopjuese ; bartësit magnetik dhe optik të të dhenave 

dhe softueri kompjuterik dhe programe te xhiruara ne to, publikime elektronike te cilat 

mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela magnetike dhe optike te koduara, filma, TV seria 

dhe  video spote te xhiruar mediume magnetike , optike dhe elektronike; antena, antena  

satelitore, përforcues për antena, pjesë të produkteve të lartëpërmendura; botues të 

kartelave, bankomate (ATM); komponente elektronike të cilat shfrytëzohen ne pjeset 

elektronike të makinave dhe aparateve, gjysëmbartesit,qarqe elektronike, qarqe te 

integruara, zheton [qark i integruar], dioda, tranzistor [elektronik], koka magnetike per 

pajisje elektronike, reza elektronike, fotoqeliza,pajisje për komandim nga largësia per 

hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzor optik;  numerues dhe treguesit kvantitativ për matjen 

e sasisë se shpenzuar, nderpreresit e kohës, automatik; rroba për mbrojtjën nga fatkeqesitë, 

rrezatimi dhe zjarri, jelek sigurie dhe pajisje dhe mjete për shpetim; syza, syza dielli, 

thjerrëza optike dhe kuti, kuti,  pjesë dhe komponente për te njejtat; aparate dhe  

instrumente për bartjen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin te energjisë elektrike, 

priza elektrike, kuti shpërndarese [energjisë elektrike], nderpreres elektrik, nderpreres te 

qarkut te energjisë, siguresa, bllokues te drites, kabllo për startimin e baterive( 

akumulatorave), nderpreres të qarkut elektrik, elektrikë, rezistues, elektrikë, priza elektrike, 

transformatorë [për energji elektrike], adaptues elektrik, mbushes te baterive, zile elektrike 

për dyer, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, bateri(akumulatorë) elektrik, panele solare 

për prodhimin e energjisë elektrike; alarme dhe alarme kunder vjelljeve-thyerjeve, perpos 

per automjete, zile elektrike; pajisje sinjalizuese dhe instrumente, sinjale mekanike ose 

ndriquese për përdorim ne komunikacion; aparate për shuarjen e zjarrit, automjete 

zjarrfikësish, gypa uji te zjarrfikeseve dhe topa uji për gypa te zjarrfikeseve; radare, sonare, 
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aparate dhe instrumente pë vrojtim naten; magnete dekorativ; metronome(një pajisje e 

përdorur nga muzikantët që shënon kohë në një normë të caktuar duke dhënë një tastë të 

rregullt) 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1015 

(220) 26/07/2019 

(731) De Rigo Refrigeration S.r.l. Via 

Giovanni Buzzatti 10 32036 Sedico (BL), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DE RIGO 

 

 
     

 

(511) 11   Pajisjet dhe instalimet frigoriferike industriale dhe komerciale, banak ftohës 

ushqimor, frigorifer në formë dhome (walk-in refrigerators), instalimet frigoriferike; aparat 

për ftohjen e pijeve; pajisjet dhe instalimet e ftohjes; gjeneratorë të ujit të ftohtë; instalimet 

e ftohjes për lëngje; mbështjellës që janë pjesë e instalimeve të ftohjes; mbështjellës që janë 

pjesë e instalimeve të distilimit; mbështjellës që janë pjesë e instalimeve të ngrohjes; pajisje 

dhe instalime frigoriferike; frigoriferë; aparate dhe makina frigoriferike; kabinete 

frigoriferike; dhomat magazinimi të ftohtë; enë frigoriferike; mbështjellëse ekrani të 

frigoriferit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1016 

(220) 26/07/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmeticka 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksander Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  PYNETRA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1017 

(220) 26/07/2019 

(731) LABORATOIRES INNOTHERA 

A French Société par actions simplifiée 

22 Avenue Aristide Briand 94110 Arcueil 

FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  VENASILK 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 
 

(511) 3   “Sapunë, parfume, vajëra esencial, produkte kozmetike, produkte jo-medicinale 

për përkujdesjen e këmbëve, shputave, trupit dhe lëkurës; Xhel dushi; Kremëra, xhel, 

llosione, balsam, pluhër, pluhur talk dhe sprej për këmbë, shputa, trup dhe lëkurë; Produkte 

jo-medicinale për trajtimin, përkujdesjen, pastrimin, zbutjen, rivitalizimin dhe relaksimin e 

këmbëve, shputave, trupit dhe lëkurës; Produkte dushi jo-medicinale në formë të kripërave, 

vajërave dhe solucione për lagie; Solucione për lagie në formë të tabletave; Preparate 

toaleti jo-medicinale; Deodorant.”  

5    “Preparate farmaceutike, medicinale; Kremëra, xhel, llosione, vajëra, balsam, pluhur, 

pluhur talk dhe sprej medicinal për këmbë, shputa, trup dhe lëkurë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1018 

(220) 26/07/2019 

(731) LABORATOIRE INNOTECH 

INTERNATIONAL A French Société par 

actions simplifiée 22 Avenue Aristide 

Briand 94110 Arcueil, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  HEMAFOLYS 

 

 
     

 

(511) 5  “Barna, barna për trajtimin e anemisë, barna për trajtimin e mungesës së acidit 

folik, produkte farmaceutike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1019 

(220) 29/07/2019 

(731) ''Atlantik Group'' SH.P.K 

GRAÇANIC, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e gjelbërt, e kaltërt, e 

verdhë, e kaftë, vjollce, hiri 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  PoBancho 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vejrat dhe yndyrat për ushqim  
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(210) KS/M/ 2019/1020 

(220) 30/07/2019 

(731) Sika Technology AG Zugerstrasse 50, 

CH-6340 Baar, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  SIKAPLAN 

 

 
     

 

(511) 17  ''Materiale paketuese, mbyllëse, bashkuese dhe izoluese duke përfshirë materiale 

izoluese për nyjat bashkuese nga akrili; membrana sintetike, qe perdoren per hidroizolim te 

kulmeve, tuneleve, dhe shtresa te brendshme te pusave dhe pellgjeve''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1021 

(220) 30/07/2019 

(731) Sika Technology AG Zugerstrasse 50,  

CH-6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate industriale;shtesa kimike për beton dhe llaç, posaçërisht agjentë për ajrim 

dhe nxitim, lidhës, agjentë ruajtës dhe mbajtës, rrëshira artificiale dhe rrëshirë sintetikë si 

dhe plastikë e papërpunuar (në formën e pluhurave, kokrrizave ose lëngjeve), agjentë 

impregnues kundër lagështisë dhe për ruajtje të betonit, çimentos ose ndërtimit, agjentë 

dehidratues dhe ngjitës që përdoren në industri;antifriz  

17  Materiale mbyllëse dhe izoluese, posaçërisht materiale për izolimin e pikave zgjeruese 

të bashkimit, materiale izoluese, agjentë izolues, agjentë izolues kundër lagështisë për 

industrinë e ndërtimit, përbërës izolues për nyje bashkuese, përbërje izoluese, fleta 

plastike;shtresa të veshjeve plastike për qëllime izolimi;materiale për mbrojtjen e kulmit  

19  Materiale ndërtimi (jo metalike), veçanërisht veshje për qëllime ndërtimi, betonime, 

elemente betoni për qëllime ndërtimi, bitum, artikuj bitumi për qëllime ndërtimi, mbulesa të 

çative, dysheme, llaç, agjentë lidhës për ndërtimin e rrugëve, materiale për të bërë dhe 

veshur rrugë;veshje për ndërtim dhe ndërtesa;veshje;çimento  
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(210) KS/M/ 2019/1022 

(220) 30/07/2019 

(300) 30 2019 002 037.1  30/01/2019  DE 

(731) Tom Tailor GmbH Garstedter Weg 14 

22453 Hamburg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  MY TRUE ME 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapelë;veshje per mbremje;bluza Epaulet;veshje për punë;veshje per ballo 

dhe fustana;bikine;sutjena, veshje për larje;kostume për not;kapela bereta, veshje (badi);shorce të 

shkurtëra;kostume banjo;badi(veshje te brendshme);bluza për femra;fustana;fustana të gjatë;dorëza pa 

gishta;artikuj si veshje te lirshme;rripa( veshje);veshje per gjimnastikë;galoshe(qizme);gaiters( veshje 

për 

këmbë);xhinse;xhaketa(veshje);dorëza(veshje);shall;bluza;pantallona(Am);këmishëza[përparëse];qizme 

të shkurtëra;qizme;pandofla;qorape me llastik;breza;pantallona te ngrohta;kapelë;korset;mbules për 

kokë(veshje);kostume për maskard;fustane;shiritat e pantallonave;mbathje të brendshme;veshje për 

mbremje;xhaketa;kapela( mbathje për kokë);kaqketa;këmish nate;veshje kunder shiut;qorape;shall për 

mbajtjen e bebeve;vello(veshje);vello për kokë;shami për kokë;xhemperë;zhipon;pantallona(Am);bluza 

me mëngë të shkurtëra;jakne;pelerina;sandale të hapura te gishtat;puloverë;veshje pa 

mëngë;kombinime të veshjeve;veshje të jashtme;funde;qorape te gjata;veshje për gjumë;këpucë 

sportive;këpucë të ulëta;përparse(veshje);këpucë;qizme me lidhësa;qizme;pjesë të larta të 

këpuceve;sandale;llastik qorapesh;bluza me askija;veshje për skijim;qizme per skijim;veshje 

sportive;shtrënguese;veshje nga leshi(mbathje);kostume për ushtrime;kostume teatri;uniforma;mbathje 

të brendshme;të brendshme;pantallona(Am);pallto;veshje;artikuj per veshje;pallto deri te beli;veshje 

nga liri;hellanke;sandale me një gisht;duks me kapele;hellanke;kostume;shtrënguese;kravatë;pallto 

sportive;xhaketa për darkë;veshje për fëmijë;grykëse, jo nga letra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1024 

(220) 01/08/2019 

(300) 076849  04/02/2019  JM 

(731) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-

1701 Fribourg, CH 

(591) E kaltër  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, mjekësore dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë për   

qëllime mjekësore; substancat dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; shtojca ushqimore për qeniet njerëzore dhe 

kafshët; emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, detare, të vëzhgimit,  

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, të peshimit, të matjes, sinjalizimit, 
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zbulimin, testimin, inspektimin, për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe 

instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të shpërndarjes 

ose përdorimit të elektricitetit; aparatet dhe instrumentet për incizimin, transmetimi ose 

riprodhimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuere kompjuterike, media të zbrazëta dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatin e operuar me monedhë; regjistrat e parave te gatshme, pajisjet 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume për zhytje, maskë të 

ndryshme, kufje veshi për zhytësit, kapëse hundësh për zhytësit dhe notarët, dorashka për 

zhytësit, aparatet e frymëmarrjes për notim nënujor; aparatet për shuarjen e zjarrit  

10  Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;  

gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparatura për 

masazh; aparatura, pajisje dhe artikuj për përkujdesje ndaj foshnjave; aparaturat, pajisjet 

dhe artikujt e aktivitetit seksual  

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione të zyrës  

37  Ndërtimi i ndërtesës; riparim; shërbimet e instalimit  

41  Arsimimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1025 

(220) 01/08/2019 

(300) 077108  07/03/2019  JM 

(731) Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-

1701 Fribourg, CH 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, mjekësore dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë për   

qëllime mjekësore; substancat dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje; shtojca ushqimore për qeniet njerëzore dhe 

kafshët; emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, detare, të vëzhgimit,  

fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, të peshimit, të matjes, sinjalizimit, 

zbulimin, testimin, inspektimin, për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe 

instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të shpërndarjes 

ose përdorimit të elektricitetit; aparatet dhe instrumentet për incizimin, transmetimi ose 

riprodhimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuere kompjuterike, media të zbrazëta dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje; 

mekanizmat për aparatin e operuar me monedhë; regjistrat e parave te gatshme, pajisjet 

llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje kompjuterike periferike; kostume për zhytje, maskë të 

ndryshme, kufje veshi për zhytësit, kapëse hundësh për zhytësit dhe notarët, dorashka për 

zhytësit, aparatet e frymëmarrjes për notim nënujor; aparatet për shuarjen e zjarrit 
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10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;  

gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparatura për 

masazh; aparatura, pajisje dhe artikuj për përkujdesje ndaj foshnjave; aparaturat, pajisjet 

dhe artikujt e aktivitetit seksual  

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione të zyrës  

37   Ndërtimi i ndërtesës; riparim; shërbimet e instalimit  

41   Arsimimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1026 

(220) 01/08/2019 

(300) 88/351,140  21/03/2019  US 

(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation) 2400 Broadway Santa Monica, 

California 90404, US 

(591) Vjollcë  (purple), pjeshke (Coral) 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike për perdorim në trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për imunoterapi, duke përfshirë terapinë me qeliza dhe terapinë me gjene; 

preparate biologjike për trajtimin e kancerit  

44  Ofrimi i informatave mjekësore dhe kujdesit shëndetësor; ofrimi i informatave 

mjekësore në leminë e farmaceutikëve dhe terapi qelulare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1027 

(220) 01/08/2019 

(300) 2019/20779  28/02/2019  TR 

(731) AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem 

Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent 

Beşiktaş İstanbul, TR 

(591) Vjollcë (Pantone -2738C) dhe e kaltërt 

në të gjelbërtë  (Cyan) 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike që përdoren për trajtimin e  
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sëmundjeve  dhe çrregullimeve të kockave, kyçeve, kolonës vertebrale, zorrëve, zorrës së 

trashë, lëkurës, mushkërive, syve, gjinjve, vezoreve, cerviksit, stomakut, fshikëzës së 

urinës, veshkave, kokës, trurit, qafës, dhe sëmunjdeve dhe çrregullimeve të  gjakut dhe 

preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve autoimune, sistemit 

imunitar, inflamacioneve, infeksioneve të zorrës së trashë, gastrointestinale, genitourinare, 

muskoloskeletore, muskulare, dermatologjike, pulmonare, respiratore, onkologjike, 

hepatologjike, virale, metabolike, endokrine, kardiovaskulare, kardiopulmonare, 

mosfunksionimit seksual, oftalmike, neurologjike, hormonale, dhe sëmunjdeve dhe 

çrregullimeve psikiatrike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmunjdeve dhe 

çrregullimeve autoimune  

10   Paisje dhe instrumente mjekësore; paisje për dhënien e medikamenteve; paisje për 

administrimin e medikamenteve;  paisje për injektimin e preparateve farmaceutike; shiringa 

mjekësore; paisje dhe instrumenta  kirurgjikale;dhe aparate dhe instrumenta  kirurgjikale; 

dhe aparate dhe instrumenta mjekësorë dhe kirurgjikale për përdorim në kirurgji të 

përgjithshme  

35  Shërbimet e shpërndarjes dhe shërbimet  që konsistojnë në grumbullimin e, për të mirën 

e të tjerëve, të preparateve farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore, preparateve  

kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensa kimik për qellime farmaceutikedhe 

veterinare, kozmetikë me përmbajtje medikamentesh, suplementeve dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, suplementeve  dietike, suplementeve nutricionale, preparateve 

mjekësore për qëllim dobësimi, ushqimeve për fëmijë, bimëve mjekësore dhe pijeve me 

bimë mjekësore të adoptuara për qëllime mjekësore, materieleve për mbushjen  e 

dhëmbëve, materialeve  për impression (marrjen e shenjave) dentare, ngjitësave  dentare 

dhe materialeve  per riparimin e dhembeve, preparateve  sanitare për perdorim mjekësor, 

nënshtresa (jastëk)  higjenikë, tamponeve higjenikë, plasterave, materialeve  për veshje, 

pelena  të prodhuara nga letra dhe tekstile për bebe, për të rritur dhe kafshë shtëpiake, 

preparateve për shkatërrimin e parazitëve, herbicideve, fungicideve, preparateve për 

asgjësimin e brejtësve, deodoranteve, përveç  atyre për përdorim në njerëz ose kafshë, 

preparateve për pastrimin e  ajrit, preparateve aromatizuese të ajrit, dizinfektantëve, 

antiseptikëve, detergjentëve për përdorim  mjekësor, sapuneve me përmbajtje 

medikamentesh, sapuneve dizinfektues, losioneve  antibakterial  për duart,  preparateve  

farmaceutike, preparateve farmaceutike që përdoren për trajtimin e problemeve dhe 

sëmundjeve të kockave, kyçeve, kolonës vertebrale, zorrëve, zorrës së trashë, lëkurës, 

mushkërive, syve, gjinjve, vezoreve, cerviksit, stomakut, fshikëzës së urinës, veshkave, 

kokës, trurit, qafës, dhe sëmundjeve dhe çrregullimeve të gjakut dhe preparateve 

farmaceutike për trajtimin e problemeve dhe sëmundjeve autoimmune, sistemit imunitar, 

infeksioneve, infeksioneve të zorrës së trashë, gastrointestinale, genitourinare, 

muskoloskeletore, muskulare, dermatologjike, pulmonare, sistemit të frymëmarrjes, 

onkologjike, hepatologjike, virale, metabolike, endokrine, kardiovaskulare, 

kardiopulmonare, mosfunksionimit seksual, oftalmologjike, neurologjike, hormonale, dhe 

sëmunjdeve dhe çrregullimeve psikiatrike,preparateve farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve dhe çrregullimeve autoimune, aparateve dhe instrumenteve kirurgjike, 

mjekësore, dentare dhe veterinare, mobiljeve të prodhuara enkas për qëllime mjekësore,  

gjymtyrëve artificiale dhe protezave , artikujve mjekësore ortopedike, korseteve për qëllime 

mjekësore, këpucëve ortopedike, fashove elastike dhe fashove përforcuese, veshjeve 

(fustanela) kirurgjikale dhe çarçafëve sterile kirurgjikale, ndihmësave  seksual  për të rritur, 
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prezervativave, shisheve për bebe, biberonave për foshnje, thithkave, lodrave për dhëmbë 

për fëmijët, byrzylykëve dhe unazave për qëllime mjekësore, byrzylykëve 

antireumatizmalë, unazave antireumatizmale, paisjeve dhe intrumentave mjekësore, 

paisjeve për dhënien  e medikamenteve,  paisjeve për administrimin e medikamenteve, 

paisjeve injektuese për preparate farmaceutike, shiringave mjekësore, instrumentave dhe 

paisjeve kirurgjikale, aparateve dhe instrumentave kirurgjikale, dhe aparateve dhe 

instrumentave kirurgjikale dhe mjekësore për përdorim në  kirurgji të përgjithshme, që u 

mundesojnë klientëve t’i  shikojnë dhe t’i  blejnë këto mallra në mënyrë të thjeshtuar, të 

tilla shërbime mund të ofrohen nga shitja me pakicë nëpër dyqane, depo të shitjes me 

shumicë, nëpërmjet rrugëve elektronike ose nëpërmjet porositjes me postë nga 

katalogët;shërbime referuese, në mënyrë specifike, duke u ofruar klientëve informacione 

mbi produktet në fushën e produkteve farmaceutike, produkteve të shendetit dhe 

produkteve mjekësore;distribuim i mostrave me qellim të vlerësimit të artikujve mjekësor, 

kuti  mbeturinash prerëse dhe shpuese për qëllime mjekësore dhe frigoriferë mbartës  

mjekësorë ndihmës;ofrimi  online i një direktoriumi informativ  në internet në fushën e 

produkteve farmaceutike, produkteve shëndetësore dhe produkteve mjekësore;shërbime 

reklamimi dhe marketingu, artikujve dhe preparateve dentare  

41  Ofrimi online i publikimeve në formë broshurash dhe buletineve informative në fushat  

e farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike (biosimilars), ilaçeve dhe 

shëndetit; arranzhimi dhe zhvillimi i leksioneve, seminareve dhe punëtorive në fushat e 

farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike (biosimilars), ilaçeve dhe 

shëndetit; shërbime edukative, kryesisht, programe mbi preparatet farmaceutike, mjeteve të 

afërsisht të  ngjashme biologjike, ilaçeve dhe shëndetit të të cilave mudn tu qasemi 

nëpërmjet të  zërit, figurës, aplikacioneve me bazë web-in online, aplikimeve nëpërmjet  

telefonave  mobile, dhe rrjeteve kompjuterike; shërbime edukative, kryesisht, zhvillimi i  

programeve në fushat  e farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike 

(biosimilars), ilaçeve dhe shëndetit  

42   Kërkim dhe zhvillim i preparative farmaceutike dhe  mjeteve të afërsisht të  ngjashme 

biologjike (biosimilars); kërkim dhe zhvillim në fushat  e farmaceutikës dhe 

bioteknologjisë; informacion kërkimor mjekësor dhe shkencor në fushat e preparateve 

farmaceutike, mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike (biosimilars)  dhe provave 

klinike; ofrimi i faqeve në  web me informacione të fokusuara në preparatet farmaceutike, 

dhe mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike (biosimilars);  shërbime mbështetëse  për 

preparatet farmaceutike mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike (biosimilars), kryesisht, 

shërbime ndihmëse në tavolinë (desku);  ofrimi  online i  programeve  kompjuterike  që 

përdoren për të qasur, manaxhuar, azhornuar dhe shfaqur baza  të  dhënash elektronike në 

fushat e preparateve farmaceutike dhe mjeteve të afërsisht të  ngjashme biologjike  

(biosimilareve)  

44  Ofrimi i informacioneve mjekësore dhe shërbimeve mbështetëse për pacientët, 

kryesisht, konsulta dhe këshilla farmaceutike në natyrën e  ofrimit  online të  

informacioneve  që kanë  lidhje me farmaceutikën dhe trajtimin dhe parandalimin e 

sëmundjeve të, çrregullimeve  dhe lëngatave të ndryshme;ofrimi i  informacioneve 

mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me preparatet farmaceutike;shërbime informacioni, 

specifikisht, ofrimi i  informacioneve mjekësore për pacientët;ofrimi i  shërbimeve 

konsultore dhe këshillimore mjekësore nëpërmjet një rrjeti global  kompjuterik në fushat e 

farmaceutikës dhe sëmundjeve, çrregullimeve e lëngatave të ndryshme;ofrimi i 
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informacioneve mjekësore për pacientët me kancer;ofrimi i  shërbimeve mbështetëse për 

pacientët me kancer dhe trajtimin e kancerit;ofrimi i informacioneve për shëndetin e 

kockave për pacientët e shtruar me kancer  duke ofruar informacione mjekësore dhe 

këshilla praktike të personalizuara për të komunikuar në lidhje me shëndetin e kockave me 

ofruesit e shërbimeve shëndetësore;dhënia e   këshillave mjekësore dhe këshillave  

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global në fushën e  shërbimeve që kanë lidhje  me 

shëndetin e kockave dhe shërbimet e informacionit që kanë lidhje, duke përfshire 

kancerin;dhënie e informacionit mjekësor dhe  shërbime mbështetëse për pacientin  

përfshirë   shëndetin e kockave, parandalimi  i osteoporozës, këshillim dhe konsultim 

farmaceutik në formën e informacioneve online në lidhje me trajtimin dhe trajtimin e 

osteoporozës  dhe sëmundjeve të kockave dhe preparateve farmaceutike për trajtimin e 

osteoporozës;dhënie e  raporteve shëndetesore mbi pacientët  të trajtuar për osteoporozë 

dhe sëmundjet e kockave;këshilla mjekësore dhe këshilla nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global  në fushën e trajtimit të kancerit dhe kimioterapisë;ofrimi i informacioneve 

mjekësore dhe shërbimeve mbështetëse  për pacientët, si  psh, këshilla farmaceutike dhe 

shërbime këshillimore për të ofruar online informacione mbi immuno-thrombocytopenic 

purpura (itp);ofrimi i   informacioneve mjekësore dhe shëndetësore  mbi  immuno-

thrombocytopenic purpura (itp);paisja e pacientëve me immuno-thrombocytopenic purpura 

(itp) me informacione mjekësore;ofrimi i shërbimeve mbështetëse për pacientët  për  

trajtimin e situatave mjekësore, duke përfshirë  ofrimin e informacionit mbi  pacientët dhe 

informacionet mbi  trajtimin me medikamente për familjet e pacientëve, dhe ofrimi i 

informacioneve mjekësore reth pacientëve për të mësuar në lidhje me problemet mjekësore 

dhe proceset nga personeli shëndetësor;shërbime në fushën e aplikimit të informacionit të 

saktë në lidhje me trajtimet me barëra  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1028 

(220) 01/08/2019 

(731) JT International SA 8, Rue Kazem 

Radjavi, 1202 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LOGIC COMPACT 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare elektronike;Kuti për cigare elektronike;Kuti për aksesoriet e cigareve 

elektronike;Cigare;Puro;Pipëz për duhanpirësit për përodrim në cigaret 

elektronike;aromatizues, të ndryshëm nga vajërat esencial, përpërdorim në cigarette 

elektronike;Pajisje avulli për duhan;Avullues për përdorim në pirjen e duhanit;Avullues 

oral për duhanpirësit;Fishek që shiten të mbushur me kemikale aromatizuese në formë të 

lëngshme për përdorim në cigarette elektronike;Lëng për cigaret elektronike me përmbajtje 

të aromatizuesve në gjendje të lëngshme, ndryshe nga vajërat esencialë, të përdorur për të 

rimbushur fishekët e cigareve elektronike;Solucion i nikotinës së lëngshme për cigarette 

elektronike;Zëvendësues duhani;Duhan;Cigare me përmbajtje të substancave të duhanit, jo 

për përdorim medicinal;Taketuke;Çakmak për duhanpirësit;Artikuj për duhanpirësa, 

prudukte duhani  
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(210) KS/M/ 2019/1029 

(220) 01/08/2019 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(591) E verdhë, e bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik;aplikacioni 

[aplikacion softuerik] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurime 

online;aplikacion që mund të shkarkohet [aplikacion softuerik]për përdorim me 

kompjuterë, fletore elektronike (notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon i menqur 

(smart), orë e menqur (smart) dhe pajisje të lëvizshme;aplikacioni [aplikacion softuerik] për 

verifikimin, certifikimin, vërtetimin për pagesa pa para kesh që mundësojnë transaksione të 

sigurta financiare, gjithashtu përmes PIN-ve për një përdorim, TAN-it ose 

tokenëve;softuerë për  minierat e të dhënave-Programe për eKYC [njohje elektronike për 

klientin tuaj];kartat bankare, kartat e parave, kartat për qeqe, kartat e debitit, kartat e 

kreditit, kartat e tarifave, kartat  e menqura (smart) dhe kartat multifunksionale për 

shërbimet e financave, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa para [afër fushave të 

komunikimit] ose për t’u përdorur si identifikim të klientit [Metoda e Verifikimit të 

Mbajtësit të Kartës përmes Pajisjes së Konsumatorit];aparate për pagesa me karta të 

koduara;shpërndarës të parave të gatshme, aparate për lexim dhe shkrim të kartave të IC, 

makina automatike të treguesve, makina automatike për pagesa dhe depozita;publikime 

elektronike [mund të shkarkohen]  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;asistencë biznesi, 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe shërbime administrative;vlerësimet e 

biznesit;konsulencë për riorganizim financiar;marketing në lidhje me prokurimin e 

financimit;menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të 

dhënave, sistematizimi i të dhënave, menaxhimi i të dhënave të dosjeve;shërbime të 

kontabilitetit;konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese në lidhje me softuerin për 

bankat;përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve [aplikacion softuerik] për 

palët e treta në lidhje me konsulencën dhe shërbimet e informacionit në lidhje me shërbimet 

financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, duke u dhënë mundësi klientëve të shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato shërbime  

36  Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për çështje monetare;shërbime për 

çështje të pasurive të paluajtshme;online banking;shërbime bankare, monetare dhe 

financiare përmes aplikacionit [aplikacion softuerik];shërbime të paguesve financiarë 

përmes aplikacionit [aplikacion softuerik], gjithashtu me ndihmën e procesimit të thjeshtuar 

[kliko-paguaj, pagese të menjëhershme në pdf, person ne person (peer to peer), shërbime të 

portofolit funksional, identifikimi biometrik ose njohja individuale e fytyrës], gjithashtu 

përmes PIN-it me një përdorim, TAN ose token, gjithashtu për monedha virtuale për 

virtuale dhe krptio-valuta;kreditë [financimi], transferimet financiare dhe transaksionet dhe 

shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe shkëmbimit të monedhave, konsulenca 
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financiare, shërbimet e investimeve, shërbimet e zyrës së kreditit, menaxhimi financiar, 

shërbimet e planifikimit financiar, shërbimet e mbledhjes dhe financimit;ofrimin e 

sigurimeve;shërbime financiare në fushën e kartave bankare, kartave të parave të gatshme, 

kartave të kontrollit, kartelave të debitit, kartelave të kreditit, kartelave të tarifave, kartelave 

të mençura (smart) dhe kartelave multifunksionale  

38  Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin  e qasjes së përdoruesit në internet përmes 

përdorimit të aplikacionit [aplikacion softuerik];ofrimin e lidhjeve telekomunikuese në 

databazat e kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose internetit;sigurimi i aksesit në 

platformat në internet që përmbajnë shërbime financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve  

42  Shërbime për dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike;Shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet e sigurimeve, financiare-, 

monetare, bankare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, implementimin 

dhe azhurnimin e softuerit, veçanërisht aplikacionit [aplikacion softuerik];softuer si një 

shërbim [SaaS], veçanërisht në lidhje me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacione në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve;platforma nikoqire (hosting) në internet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1030 

(220) 01/08/2019 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(591) E verdhë, e bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik;aplikacioni 

[aplikacion softuerik] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurime 

online;aplikacion që mund të shkarkohet [aplikacion softuerik]për përdorim me 

kompjuterë, fletore elektronike (notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon i menqur 

(smart), orë e menqur (smart) dhe pajisje të lëvizshme;aplikacioni [aplikacion softuerik] për 

verifikimin, certifikimin, vërtetimin për pagesa pa para kesh që mundësojnë transaksione të 

sigurta financiare, gjithashtu përmes PIN-ve për një përdorim, TAN-it ose 

tokenëve;softuerë për  minierat e të dhënave-Programe për eKYC [njohje elektronike për 

klientin tuaj];kartat bankare, kartat e parave, kartat për qeqe, kartat e debitit, kartat e 

kreditit, kartat e tarifave, kartat  e menqura (smart) dhe kartat multifunksionale për 

shërbimet e financave, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa para [afër fushave të 

komunikimit] ose për t’u përdorur si identifikim të klientit [Metoda e Verifikimit të 

Mbajtësit të Kartës përmes Pajisjes së Konsumatorit];aparate për pagesa me karta të 

koduara;shpërndarës të parave të gatshme, aparate për lexim dhe shkrim të kartave të IC, 

makina automatike të treguesve, makina automatike për pagesa dhe depozita;publikime 

elektronike [mund të shkarkohen]  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;asistencë biznesi, 
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konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe shërbime administrative;vlerësimet e 

biznesit;konsulencë për riorganizim financiar;marketing në lidhje me prokurimin e 

financimit;menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të 

dhënave, sistematizimi i të dhënave, menaxhimi i të dhënave të dosjeve;shërbime të 

kontabilitetit;konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese në lidhje me softuerin për 

bankat;përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve [aplikacion softuerik] për 

palët e treta në lidhje me konsulencën dhe shërbimet e informacionit në lidhje me shërbimet 

financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, duke u dhënë mundësi klientëve të shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato shërbime  

36  Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për çështje monetare;shërbime për 

çështje të pasurive të paluajtshme;online banking;shërbime bankare, monetare dhe 

financiare përmes aplikacionit [aplikacion softuerik];shërbime të paguesve financiarë 

përmes aplikacionit [aplikacion softuerik], gjithashtu me ndihmën e procesimit të thjeshtuar 

[kliko-paguaj, pagese të menjëhershme në pdf, person ne person (peer to peer), shërbime të 

portofolit funksional, identifikimi biometrik ose njohja individuale e fytyrës], gjithashtu 

përmes PIN-it me një përdorim, TAN ose token, gjithashtu për monedha virtuale për 

virtuale dhe krptio-valuta;kreditë [financimi], transferimet financiare dhe transaksionet dhe 

shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe shkëmbimit të monedhave, konsulenca 

financiare, shërbimet e investimeve, shërbimet e zyrës së kreditit, menaxhimi financiar, 

shërbimet e planifikimit financiar, shërbimet e mbledhjes dhe financimit;ofrimin e 

sigurimeve;shërbime financiare në fushën e kartave bankare, kartave të parave të gatshme, 

kartave të kontrollit, kartelave të debitit, kartelave të kreditit, kartelave të tarifave, kartelave 

të mençura (smart) dhe kartelave multifunksionale  

38  Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin  e qasjes së përdoruesit në internet përmes 

përdorimit të aplikacionit [aplikacion softuerik];ofrimin e lidhjeve telekomunikuese në 

databazat e kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose internetit;sigurimi i aksesit në 

platformat në internet që përmbajnë shërbime financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve  

42  Shërbime për dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike;Shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet e sigurimeve, financiare-, 

monetare, bankare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, implementimin 

dhe azhurnimin e softuerit, veçanërisht aplikacionit [aplikacion softuerik];softuer si një 

shërbim [SaaS], veçanërisht në lidhje me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacione në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve;platforma nikoqire (hosting) në internet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1031 

(220) 01/08/2019 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

Am Stadtpark 9 1030 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  RaiPay 
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(511) 9  Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik;aplikacioni 

[aplikacion softuerik] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurime 

online;aplikacion që mund të shkarkohet [aplikacion softuerik]për përdorim me 

kompjuterë, fletore elektronike (notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon i menqur 

(smart), orë e menqur (smart) dhe pajisje të lëvizshme;aplikacioni [aplikacion softuerik] për 

verifikimin, certifikimin, vërtetimin për pagesa pa para kesh që mundësojnë transaksione të 

sigurta financiare, gjithashtu përmes PIN-ve për një përdorim, TAN-it ose 

tokenëve;softuerë për  minierat e të dhënave-Programe për eKYC [njohje elektronike për 

klientin tuaj];kartat bankare, kartat e parave, kartat për qeqe, kartat e debitit, kartat e 

kreditit, kartat e tarifave, kartat  e menqura (smart) dhe kartat multifunksionale për 

shërbimet e financave, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa para [afër fushave të 

komunikimit] ose për t’u përdorur si identifikim të klientit [Metoda e Verifikimit të 

Mbajtësit të Kartës përmes Pajisjes së Konsumatorit];aparate për pagesa me karta të 

koduara;shpërndarës të parave të gatshme, aparate për lexim dhe shkrim të kartave të IC, 

makina automatike të treguesve, makina automatike për pagesa dhe depozita;publikime 

elektronike [mund të shkarkohen]  

35  Shërbime reklamimi;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;asistencë biznesi, 

konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe shërbime administrative;vlerësimet e 

biznesit;konsulencë për riorganizim financiar;marketing në lidhje me prokurimin e 

financimit;menaxhimi i databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të 

dhënave, sistematizimi i të dhënave, menaxhimi i të dhënave të dosjeve;shërbime të 

kontabilitetit;konsulencë biznesi dhe shërbime këshilluese në lidhje me softuerin për 

bankat;përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve [aplikacion softuerik] për 

palët e treta në lidhje me konsulencën dhe shërbimet e informacionit në lidhje me shërbimet 

financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, duke u dhënë mundësi klientëve të shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato shërbime  

36  Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për çështje monetare;shërbime për 

çështje të pasurive të paluajtshme;online banking;shërbime bankare, monetare dhe 

financiare përmes aplikacionit [aplikacion softuerik];shërbime të paguesve financiarë 

përmes aplikacionit [aplikacion softuerik], gjithashtu me ndihmën e procesimit të thjeshtuar 

[kliko-paguaj, pagese të menjëhershme në pdf, person ne person (peer to peer), shërbime të 

portofolit funksional, identifikimi biometrik ose njohja individuale e fytyrës], gjithashtu 

përmes PIN-it me një përdorim, TAN ose token, gjithashtu për monedha virtuale për 

virtuale dhe krptio-valuta;kreditë [financimi], transferimet financiare dhe transaksionet dhe 

shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe shkëmbimit të monedhave, konsulenca 

financiare, shërbimet e investimeve, shërbimet e zyrës së kreditit, menaxhimi financiar, 

shërbimet e planifikimit financiar, shërbimet e mbledhjes dhe financimit;ofrimin e 

sigurimeve;shërbime financiare në fushën e kartave bankare, kartave të parave të gatshme, 

kartave të kontrollit, kartelave të debitit, kartelave të kreditit, kartelave të tarifave, kartelave 

të mençura (smart) dhe kartelave multifunksionale  

38  Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin  e qasjes së përdoruesit në internet përmes 

përdorimit të aplikacionit [aplikacion softuerik];ofrimin e lidhjeve telekomunikuese në 

databazat e kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose internetit;sigurimi i aksesit në 

platformat në internet që përmbajnë shërbime financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve  
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42  Shërbime për dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike;Shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet e sigurimeve, financiare-, 

monetare, bankare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, implementimin 

dhe azhurnimin e softuerit, veçanërisht aplikacionit [aplikacion softuerik];softuer si një 

shërbim [SaaS], veçanërisht në lidhje me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të 

sigurimeve, si dhe konsulencë dhe informacione në lidhje me shërbimet financiare, 

monetare, bankare dhe të sigurimeve;platforma nikoqire (hosting) në internet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1032 

(220) 02/08/2019 

(731) PIAZZA ITALIA S.P.A. VIA 

CERVANTES N. 55/27 80133 NAPOLI - , 

IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke, posçërisht: veshje për mbrojtje nga shiu; 

veshje që janë imitim lëkure; veshje nga lëkura; veshje për gjimnastikë; fustane; fustane në 

formë përpraseje; roobë banje; paisje jo rëshqitëse për veshmbathje; bandan (shami qafe); 

grykashkë, jo nga letra; kapela (veshje koke); bereta; veshje të brendshme; veshje e 

brendshme që absorbon djersën; boa (qafore); tedi (veshje e brendshme); lastik; korset 

veshje e brendshme; galoshe; kapela kafke; veshmbathje; këpucë trajnimi; geta (çorape); 

triko; çorape; kilota; Bermuda (shorce); polo këmisha; xhupe; mbathje noti; albs (xhybe që 

mbajnë priftërijte); këmisha; kapela; kapotë; kapuçë (veshje); xhaketa (veshje); rripa 

(veshje); çorape (triko); shirita supi; jaka të ndashme; fanela të brendshme; pajesë femijve 

të posalindur (veshje); costume noti; costume maskarade; kravata; kapela noti; kapela 

dushi; kilota; shirit koke (veshje); xhepa për shami dekorative; shalle; gabardine (veshje); 

pjesë të epërme të çizmeve; xhaketa (veshje); xhaketa kundër eres; llastik çorapesh; shalle 

qafe; gjëra xhaketash (veshje); xhaketa të rënda; xhaketa peshkatarësh; funde; përparse 

(veshje); korse (brez); dorëza (veshje); lloje brekësh; brekë boksiere; veshje e gatshme për 

veshje; veshje nga letra; thurje (veshje); xhemperë; kimono; ngrohës këmbësh; shoshone; 

shoshone; triko; artikuj të tritokuar; xhupe; kufje (veshje); pelerine; kapela parukerie; 

maska gjumi; pantallona të shkurtëra (shorce); këmishë e brendshme; brekë bebesh 

(veshje); jelek; pantallona; papuçe grash; kufje veshësh (veshje); gëzof me kapuç; peliçe; 

pjese të këmishës; pizhame; mansheta; ponço; pulovër; llastik getash; llastik çorapesh; 

sutjen; sandale; sandale banje; shall qafe (shall); ngrohës këmbësh; gëzof këmbësh, që nuk 

ngrohë më rrymë; këpucë; espadrila; papuçe banje; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; 

këpucë trajnimi; çizme skiatorësh; shalle; brez për veshje; tabanë; pardesy; zhupon; çorape 

deri në gjunj; këmishë (veshje e brendshme); gjysëm çizme; çizme; gëzofe; uniforma për 

karate; uniforma për xhudo; xhepa për veshje; këmisha me mëngë të shkurtëra; togë; pjesë 

të epërme të veshmbathjeve; turban; kombinime (veshje); uniforma; velenka (çizme 

shijaku); robe grash; ballik (veshje koke); kapelë koke; këpucë druni; (klasa 25)  
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(210) KS/M/ 2019/1033 

(220) 02/08/2019 

(731) ROYAL IMAGING CENTER 

SH.P.K., Magjistralja Prishtinë-Ferizaj,   

Graçanicë, KS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  ROYAL IMAGING CENTER                                                                                                                                                                     

 

 
     

 

(511) 44   Shërbime mjekësore, spitale, shërbime të klinikave mjekësore, shërbime 

këshilluese lidhur me shëndetin  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1034 

(220) 05/08/2019 

(731) FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort 

The Netherlands, NL 

(591) E kaltër, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Ushqim për foshnje   

29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1036 

(220) 06/08/2019 

(300) 077908  18/06/2019  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CLARIS 

 

 
     

 

(511) 9  Produkte kompjuterike për menaxhimin e databazave;softuer për menaxhimin e 

informatav personale;softuer për  sinkronizmin e databazave për përdorim të 

përgjithshëm;softuer per qasjen, shfletimin dhe kerkimin ne databaza online;softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve;softuer kompjuterik i shkarkueshëm që përdoret në zhvillimin e 

aplikacioneve tjera soufterike;platforma softueri kompjuterik, të shkarkueshme për 

zhvillimin e aplikacioneve, shpërndarje, qasje dhe menaxhim;platforma të softuerit 
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kompjuterik, të shkarkueshme per ruajtje, menaxhim dhe ndarje te te dhenave dhe 

informatav elektronike;softuer aplikacioni per telefona mobil, media pllejer portativë, tablet 

kompjutera, dhe kompjuterë që mbahen në dorë, gjegjsisht hosting(drejtimi i programit), 

qasje, ndarje dhe menaxhim të aplikacionit  

42  Ofrim të shërbimeve online te softuerit të pashkarkueshëm dhe softuerit si 

shërbime(SaaS), gjegjësisht hosting të softuerit për përdorim nga tjerët për qëllime të 

krijimit dhe qasjes së aplikacioneve tjera soufterike dhe menaxhim te databazav;ofrime te 

sherbimeve online te souftverit te pa-shkarkueshme dhe souftverit si shërbime (SaaS), që 

paraqesin softuer për përdorim në integrimin e aplikacioneve dhe databazës;ofrime te 

souftverit online te pa-shkarkueshem dhe platformes si shërbime(PaaS), qe permban 

platforma te softuerit kompjuterik dhe menaxhim te databazav;infrastrukturë si 

shërbime(laaS), gjegjësisht shërbime të provajderit(ofruesit) të shërbimeve hosting në 

re(cloud);ofrime te perdorimit të përkohshëm të softuerit online te pa-shkarkueshem për 

përdorim ne menaxhimin, organizimin dhe ndarjen e të dhënave në një rrjet kompjuterik 

global dhe ne rrjetet lokale kompjuterike;ofrim te perdorimit te perkohshem të softuerit 

online të pa-shkarkueshem për shikimin, komentimin, ruajtjen, shkarkimin dhe 

shpërndarjen e skedareve elektronike, imazheve permbajtes audio, video, te dhenave dhe 

dokumenteve;ofrime te softuerit online të shkarkueshempër qasjen, shikimin, shfletimin, 

kërkimin, komentimin, hostimin, konfigurimin dhe menaxhimin e databazave online, 

skedarëve elektronike dhe informatave personale për ueb hosting të databazav, për 

automatizimin e funksioneve të databazave, dhe per komunikim dhe bashkpunim permes 

rrjeteve kompjuterike;ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit online te pa-

shkarkueshem për shikimin, komentimin, ruajtjen, shkarkimin dhe shpërndarjen e 

skedareve elektronike, imazheve, permbajtjes audio, video, te dhenave dhe 

dokumenteve;ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit online të pa-shkarkueshem 

per menaxhim të informatave personale, menaxhimin e databazave dhe sinkronizimin e 

databazave;ofrime të përdorimit të përkohshem te softuerit online të pa-shkarkueshem për 

qasjen, shfletimin, dhe kerkimin e databazave online;ofrime të përdorimit të përkohshem të 

softuerit online te pa-shkarkueshem për komunikim dhe bashkëpunim përmes rrjeteve 

kompjuterike;ofrime të përdorimit të përkohshem të softuerit online të pa-shkarkueshem të 

veglave dhe shablloneve të zhvillimit për menaxhimin e të dhënave;shërbime të provajderit 

të hostingut në re;shërbime te ruajtjes së të dhënave elektronike, shërbime konsulence për 

softuer kompjuterik, shërbime konsulence për zhvillimin e databazav kompjuterike dhe 

aplikacioneve;ofrime online te informatave mbi softueret kompjuterike;dizajnim dhe 

zhvillim të softuerit kompjuterik;shërbime te perkrahjes teknike, gjegjësisht eleminim te 

defekteve online, softuer i pa-shkarkueshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1037 

(220) 06/08/2019 

(300) 018019615  06/02/2019  EU 

(731) XL Energy Marketing Sp. z. o.o. 

Ul. Złota 59, 00 – 120, Warszawa, Polska, 

PL 

(591) E kaltër, e kuqe dhe e bardhë 

(740)  Albert Islami Dëshmorët e Kombit 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

73 

 

40, nr. 4, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1038 

(220) 06/08/2019 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  GURMANIA 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, kontrolit( mbikqyrjes), aparatet dhe instrumentet per 

shpetimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit , kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet per incizimin, 

transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe te pamjeve; bartesit e te dhenave magnetike, 

disqet per incizim; makinat automatike te shitjes dhe mekanizmat per aparate qe operojnë 

me futjen e monedhes; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, paisjet per 

perpunimin e te dhenave dhe kompjuterët; aparatet per shuarjen e zjarrit  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej ketyre materialeve, qe nuk jane te perfshira ne klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali per liberlidhje; letër shkrimi; ngjitesit per leter shkrimi 

ose qellime shtepiake; materialet e artisteve, furcat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyres(perveq mobileve), materiali udhezues dhe mesimor(perveq aparateve); materialet 

plastike per ambalazhim(që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive kulturore  
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(210) KS/M/ 2019/1039 

(220) 06/08/2019 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E gjelbër 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit  

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 në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1040 

(220) 06/08/2019 

(731) Brand Menagement Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TJETËR NIVEL! 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

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

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve, bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet per inqizim, makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat pë aparatet që 

operojn me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët, aparatet për shuarjen e zjarrit.  
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16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira ne klasat 

tjera; materiali i shtypur, materiali për liberlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake, materialet e artistëve; furcat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyres( përveq mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor(përveq aparateve), materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshir në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

35  Reklamim, manxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1041 

(220) 06/08/2019 

(300) 2019-048529  05/04/2019  JP 

(731) DENTSU INC. 1-8-1, Higashi-

Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7001, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DENTSU GROUP 

 

 
     

 

(511) 35   Shërbimet e reklamimit dhe publikimit; reklamimi në linjë (on-line) në rrjet 

kompjuterik; reklamimi televiziv; reklamimi në radio; reklamimi në revista; reklamimi 

përmes postës; reklamimi në vende publike; agjensione, ndërmjetës ose broker për 

reklamim; shërbime informacioni në lidhje me reklamimin; konsulencë reklamimi; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; përgatitja e kolonave të reklamimit; 

azhurnimi i materialeve reklamuese; publikimi i materialeve publicitare; shpërndarja e 

çështjes së reklamimit; planifikimi dhe prodhimi i mediave reklamuese; planifikimi dhe 

organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; 

organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promovuese; planifikimi dhe organizimi i 

ngjarjeve të promovimit të shitjeve dhe ngjarjeve të marketingut; shpërndarja e mostrave; 

marrëdhëniet me publikun; agjencitë e marrëdhënieve me publikun; rregullimi i vitrines së 

dyqanit; marrja me qera ose sigurimi i hapësirës reklamuese; broker (agjent ndërmjetësimi) 

për sigurimin e hapësirës reklamuese; dhënja me qera e materialeve reklamuese; 

marketingu; promovimi i shitjeve për të tjerët; promovimi i shitjeve të mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët, dhe dhënia e këshillave për to; kërkimi i sponsorizimit; 

parashikimi ekonomik; hulumtim marketingu, studime, analiza dhe vlerësim; sondazh i 

opinioneve; përmbledhja e statistikave; shërbime për krahasimin e çmimeve; hulumtimi dhe 

analiza e efektivitetit të reklamimit, dhe sigurimi i informacionit që lidhet me të; hulumtimi 

i marketingut në lidhje me rrjetin kompjuterik, siç janë tendencat e hyrjeve në faqet e 

internetit nga përdoruesit e Internetit, dhe sigurimi i analizave dhe informacioneve mbi 

rezultatet e hulumtimit; sigurimi i informacionit afarist ose tregtar; menaxhimi i biznesit 

dhe konsulencë organizative; analiza dhe konsulencë e menaxhimit të biznesit; konsulencë 

dhe shërbime këshillimi në lidhje me strategjinë e biznesit; hulumtimi i biznesit dhe analiza 

e të dhënave; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; sigurimi i informacionit në 

lidhje me shitjet tregtare; rregullimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave, për të 

tjerët; administrimi afarist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; menaxhimi 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

76 

 

i biznesit të argëtimit; konsultime në lidhje me strategjinë e brendit (markës); konsulencë 

për planifikimet e ndryshme të biznesit, zhvillimet e produkteve dhe imazhet e korporatave; 

mbledhja, menaxhimin dhe analizën e informacionit për klientët e kompanive dhe sigurimin 

e informacionit mbi to; rregullimi i bashkëpunimit teknik, shitjes dhe prodhimit të 

kompanive; sigurimi i informacionit në lidhje me përgatitjen e pasqyrave financiare; 

sigurimin e informacionit për punësimin dhe informacionin për rekrutimin; shërbimet e 

vendosjes së vendeve të punës; konsulencë për vendosjen e vendit të punës; pëmbledhja e 

listave të postës; funksionet e zyrës, përkatësisht regjistrimi, në veçanti dokumente ose 

shiritave magnetike; shërbimet e agjencive të funksioneve të zyrës; shërbimet e agjencisë së 

funksioneve të zyrës në lidhje me urdhrat e blerjes për mallra; menaxhimi i skedarëve të 

kompjuterizuar; shërbime agjencie për llogaritjen e honorarëve të së drejtës së autorit për të 

tjerët; shërbime të shkurtimin e lajmeve; kërkimi i të dhënave në skedarët e kompjuterave 

për të tjerët; përpunimin, sistemimin dhe përmbledhjen e informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; shërbimet e agjencisë së funksioneve të zyrës në lidhje me 

përpunimin e të dhënave; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; shërbime të 

optimizmit të motorit të kërkimit; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; administrimi i programeve të shpeshta të broshurave që 

lejojnë anëtarët të mbledhin milja (kilometra) për pikë ose çmime të ofruara nga programet 

e tjera të besnikërisë; prezantimi i kompanive si dhe produktet dhe shërbimet e tyre në 

internet; promovimi i produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve përmes administrimit të 

shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare; lëshimin dhe 

administrimin e kartave të pikave; rregullimi dhe kryerja e ankandeve; shërbime të 

agjencisë së importit; përmbledhja dhe sistemimi i komunikimeve dhe të dhënave të 

shkruara; menaxhimin e funksionimit në lidhje me funksionimin e sistemeve kompjuterike 

ose ofrimin e këshillave, konsulencës dhe informacionit të tyre; shërbime pritëse për 

vizitorët në ndërtesa; ofrimin e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me 

zgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen; Qeraja e makinerive dhe pajisjeve të 

zyrës; sigurimin e informacionit për punësimin dhe sigurimin e informacionit në lidhje me 

të; sigurimi i informacionit për artikujt e gazetave; marrja me qera e makinave shitëse; 

rregullimi i abonimeve në një shërbim telematik, telefon ose kompjuter për të tjerët 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1042 

(220) 06/08/2019 

(731) BAJRAM SOPJANI Rr.''Bajram 

Curri'' Nr.7, KS 

 
 

(540)  AGORA 

 

 
     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat, sandwich-et (me proshutë, kaqkavall, majonez dhe keqap) dhe 

ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, 

salcat(mëlmesat); erëzat; akulli  
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32  Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupat dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese  

33  Pijet alkoolike( përvec birrave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1043 

(220) 07/08/2019 

(731) Cremio EAD 12-14 Iliyantsi 

boulevard, 1220 Sofia, BG 

(591) E kaltër e mbyllët, e kaltër,  e kuqe, e 

bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Formula për foshnje; Shtojca dietike dhe ushqyese; Produkte ushqimore me  

albumina për qëllime mjekësore; Ushqim për diabetikët; Preparate ushqimore dietetike të 

adaptuara për përdorim mjekësor; Preparate vitaminash në natyrën e shtojcave ushqimore; 

Shtojca ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga vitaminat; Shtojca ushqimore 

shëndetësore të bëra kryesisht nga mineralet; Përzierje e pijeve plotësuese ushqimore në 

pluhur; Shtojca ushqimore shëndetësore për personat me kërkesa të veçanta dietike  

29  Frutat, kërpudhat dhe perimet e përpunuara (përfshirë frutat e forta dhe perimet  

bishtajore);vajrat dhe yndyrnat;peshku, ushqim deti dhe molusqe;produkte të qumështit dhe 

zëvendësues të qumështit;vezët e zogjve dhe produktet e vezëve;pijet që kanë bazë 

qumështin;gjalpë;zëvendësuesit e gjalpit;djath;zëvendësuesit e djathit;qumësht kokosi për 

qëllime të kuzhinës;krem për kafe;qumësht i avulluar;pijet e aromatizuara me 

qumësht;jogurt i aromatizuar;akulore me krem;margarinë;maskarpoan;qumësht;produkte 

qumështi;jogurt;pije jogurti;yndyrna shtazore për ushqim;përgatitjet nga gjalpi;yndyrë 

kokosi;Yndyrna gatimi;vajra gatimi;yndyrnat ushqimore;vajra perimesh për ushqim;vajrat 

ushqimor të fituara nga peshqit [përveç vajit të mëlçisë së merlucit];vajra ushqimor për 

përdorim në gatimin e produkteve ushqimore;vaj palme për ushqim;gjalpë të farave;vaj 

luledielli për ushqim;bare me meze te lehta me fruta te forta organike dhe me bazë 

farash;qips patatesh;sallatat e përgatitura;ushqime meze të lehtë me bazë në fruta te 

forta;ushqime meze të lehtë me bazë në bishtajore;ushqime meze të lehtë me bazë në 

perime;koncentratet e supës;deserte te jogurtit;yndyrna te perimeve për gatim;yndyrna 

vegjetale për ushqim;krem artificial (zëvendësues të produkteve të 

qumështit);Zëvendësuesit e kremës së jogurtit;xhelatinat, reçelet, kompostot, salcë e frutave 

dhe perimeve;Kremer jo qumështor;Krem pluhur  

30  Preparate vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; Preparate  

aromatike për pasta; Ëmbëlsirë çokollate e mbështjellë me kokrriza sheqeri; Ushqime meze 

të lehtë që përbëhen kryesisht nga ëmbëlsirat; Pite të ngrira me jogurt; Sheqernat, 
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ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e bletëve; Ëmbëlsirat e 

qumështit; Glazurë dhe mbushje të ëmbla; Konfeksione të jogurtit të ngrirë; Akull, 

akullore, jogurt i ngrirë dhe shorbet; Produkte të pjekura, ëmbëlsira, çokollatë dhe deserte; 

Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Kripëra, erëza, aromatizues dhe melmesa; 

Kokrra të përpunuara, niseshte dhe produkte të bëra prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; 

Pjese e sipërme e Marshmalloit; Vol-au-vents; Ëmbëlsira pa sheqer; Pasta që përmbajnë 

kremra; Glazurë ëmbëlsirash; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira kremi; Përzierjet e tortës; Përzierjet e 

pastave 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1044 

(220) 07/08/2019 

(731) Cremio EAD 12-14 Iliyantsi 

boulevard, 1220 Sofia, BG 

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

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Formula për foshnje; Shtojca dietike dhe ushqyese; Produkte ushqimore me  

albumina për qëllime mjekësore; Ushqim për diabetikët; Preparate ushqimore dietetike të 

adaptuara për përdorim mjekësor; Preparate vitaminash në natyrën e shtojcave ushqimore; 

Shtojca ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga vitaminat; Shtojca ushqimore 

shëndetësore të bëra kryesisht nga mineralet; Përzierje e pijeve plotësuese ushqimore në 

pluhur; Shtojca ushqimore shëndetësore për personat me kërkesa të veçanta dietike  

29  Frutat, kërpudhat dhe perimet e përpunuara (përfshirë frutat e forta dhe perimet  

bishtajore); Vajrat dhe yndyrnat; Peshku, ushqim deti dhe molusqe; Produkte të qumështit 

dhe zëvendësues të qumështit; Vezët e zogjve dhe produktet e vezëve; Pijet që kanë bazë 

qumështin; Gjalpë; Zëvendësuesit e gjalpit; Djath; Zëvendësuesit e djathit; Qumësht kokosi 

për qëllime të kuzhinës; Krem për kafe; Qumësht i avulluar; Pijet e aromatizuara me 

qumësht; Jogurt i aromatizuar; Akulore me krem; Margarinë; Maskarpoan; Qumësht; 

Produkte qumështi; Jogurt; Pije jogurti; Yndyrna shtazore për ushqim; Përgatitjet nga 

gjalpi; Yndyrë kokosi; Yndyrna gatimi; Vajra gatimi; Yndyrnat ushqimore; Vajra perimesh 

për ushqim; Vajrat ushqimor të fituara nga peshqit [përveç vajit të mëlçisë së merlucit]; 

Vajra ushqimor për përdorim në gatimin e produkteve ushqimore; Vaj palme për ushqim; 

Gjalpë të farave; Vaj luledielli për ushqim; bare me meze te lehta me fruta te forta organike 

dhe me bazë farash; Çips patatesh; Sallatat e përgatitura; Ushqime meze të lehtë me bazë në 

fruta te forta; Ushqime meze të lehtë me bazë në bishtajore; Ushqime meze të lehtë me bazë 

në perime; Koncentratet e supës; deserte te jogurtit; Yndyrna te perimeve për gatim; 

Yndyrna vegjetale për ushqim; Krem artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit); 

Zëvendësuesit e kremës së jogurtit; xhelatinat, reçelet, kompostot, salcë e frutave dhe 
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perimeve; Kremer jo qumështor; Krem pluhur  

30  Preparate vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; Preparate  

aromatike për pasta; Ëmbëlsirë çokollate e mbështjellë me kokrriza sheqeri; Ushqime meze 

të lehtë që përbëhen kryesisht nga ëmbëlsirat; Pite të ngrira me jogurt; Sheqernat, 

ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e bletëve; Ëmbëlsirat e 

qumështit; Glazurë dhe mbushje të ëmbla; Konfeksione të jogurtit të ngrirë; Akull, 

akullore, jogurt i ngrirë dhe shorbet; Produkte të pjekura, ëmbëlsira, çokollatë dhe deserte; 

Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Kripëra, erëza, aromatizues dhe melmesa; 

Kokrra të përpunuara, niseshte dhe produkte të bëra prej tyre, përgatitje pjekje dhe maja; 

Pjese e sipërme e Marshmalloit; Vol-au-vents; Ëmbëlsira pa sheqer; Pasta që përmbajnë 

kremra; Glazurë ëmbëlsirash; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira kremi; Përzierjet e tortës; Përzierjet e 

pastave 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1045 

(220) 07/08/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(591) E kuqe, e kuqe e mbyllët, e bardhë, 

vjollce dhe e argjendtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1046 

(220) 07/08/2019 

(731) LUIGI LAVAZZA S.P.A. VIA 

BOLOGNA 32 10152 TORINO, IT 

(591)  Hiri e ndritshme, hiri e errët, bardhë, 

zezë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe; kafe e dekafezuar; kafe e pa pjekur; kafe artificiale; ekstrakte kafeje; pije 

me bazë kafeje; aromatizuesit e kafesë; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kakao; pije 

me bazë çokollate; përzierjet e kafesë; kafe e tharë e ftohtë; elb për përdorim si 

zëvendësues i kafesë; kapsula kafeje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1047 

(220) 07/08/2019 

(731) “ FRESH-CO SH.P.K” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

(591) E bardhë, e kuqe ,e verdhë, e 

portokallt 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavenderi;pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese;sapune;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë;pastat e dhëmbëve;deodorantët për qeniet njerëzore ose për 

kafshët;përgatitjet aromatike të dhomës  
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(210) KS/M/ 2019/1049 

(220) 08/08/2019 

(731) PRODOTTI STELLA S.P.A. 

VIA IV Novembre, 12  36077 Altavilla 

Vicentina (VI), IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  STELLALIGHT 

 

 
     

 

(511) 29   Jogurt; desert i bazuar në jogurt; përzierje qumështi; pije qumështi, pije me  

predominim prej qumështi; përgatitjet për pije qumështi ku predominon qumështi; 

përgatitje për të bërë përzierje qumështi; frut të ëmbëlsuar; frute të ëmbëlsuara; xhelatinë; 

pelte frutash; yndyra ushqimore për të bërë akullore, përzierje qumështi dhe jogurt të 

ngrirë; bajame, ground (të bluara); produkte qumështi në pluhur ose/dhe pastë për të bërë 

akullore, përzierje qumështi dhe jogurt të ngrirë; përgatitje për të bërë krem [produkte 

qumështi]; lajthi, të përgatitura; arra, të përgatitura; krem [produkte qumështi]; përbërës të 

bazuar në frute, të bazuar në perime the ushqime tjera (të përfshira në këtë klasë) për të bërë 

akullore dhe produkte pastiçerie; kokrra lajthie; kokrra arre; kokrra bajame; kokrra fëstëku  

30  Kafe aromatizuese; vanilje aromatizues për qëllime gatimi; pije me bazë kakao ; pije 

me bazë kafeje; pije me bazë çokollate; pije me bazë çaji; përgatitjet për t’i bërë të gjitha 

pijet e përmendura më lartë; keksë; biskota me gjalpë mëngjesi; pudingë; vafle ( pite); 

çokollatë; përgatitje aromatike për ushqim; ëmbëlsira; dekorime nga ëmbëlsira [të 

ngrënshme] për torta dhe akullore; dekorime nga çokollata për torta dhe akullore; akullore; 

akuj të ngrënshëm; pelte frutash [ëmbëlsirë]; glazurë për torte [glazura]; tortë dhe brumë i 

ngirë i tortës; përbërës të bazuar në kakao për ëmbëlsira dhe produkte të akullores; agjent 

trashës për gatim të prodhimeve ushqimore dhe ëmbëlsirave; agjent lidhës për akullore 

[akuj të ngrënshëm]; shkumë deserti [ëmbëlsirë]; përgatitje për të bërë shkuma [ëmbëlsirë]; 

pastë bajamesh; brumë i akulloreve dhe ëmbëlsirave; brumë i tortave; ëmbëlsira dhe 

përgatitje për të bërë ëmbëlsira; pluhur torte; pluhura për të bërë akullore; produkte të 

bazuar në kakao të përfshira në këtë klasë; përbërës të bazuar në kakao për produkte 

ëmbëlsirash; përgatitje për ngurtësimin e kremit të rrahur; sose [erëza] për torta, akullore, 

jogurt të ngrirë, përzierje qumështi; jogurt; panakota (desertë të bazuara në krem); sherbete 

[akuj]; jogurt i ngrirë [akuj për ëmbëlsira]; dekorime nga ëmbëlsira për torta; aromatizues 

natyral për shfrytëzim në akullore [tjerë nga esenca eterike ose vajra esencialë]; përzierje 

për të bërë akullore, përzierje qumështi, sherbete, jogurt të ngrirë; pluhura për të bërë 

akullore, përzierje qumështi, sherbete, jogurt të ngirë; përzierje të menjëhershme të 

akullores; përzierje sherbeti; agjent organik lidhës për akullore; përgatitje aromatike për 

akullore, jogurt të ngrirë dhe sherbete; sose për akullore, jogurt të ngrirë dhe sherbete; peta 

nga jogurt i ngirë; torta të ngrira; jogurt i ngrirë [akuj për ëmbëlsira]; baza për të bërë 

përzierje qumështi [aromatizues]; granola  
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(210) KS/M/ 2019/1050 

(220) 08/08/2019 

(300) Z.496761  06/03/2019  PL 

(731) Hortex Spólka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Mszczonowska 2 

Warszawa, 02-337, PL 

(591) E kuqe, e gjelbër, e bardhë, ngjyrë 

hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mish, mish dhe prodhime kasapi, salca, peshku, shpendi, gjahu, ekstrakte mishi, 

bageti, fruta dhe perime te konservuara, thara dhe gatuara, fruta dhe perime e konservuarfa 

ne alkool, xhelatine, xhelatine frutash, reçel, komposto, vezë, vezë pluhur, qumsht, 

prodhime qumshti, pije qumshti, pije që përmbajnë kryesisht sasi dominante të qumshtit, 

fruta, perime dhe përzierje të frutave-perimeve smoothi (pije) që përmban kryesisht sasi 

dominante të prodhimeve të qumshtit, jogurt, jogurt i ngrirë, kefir (pije), djath, vajra dhe 

yndyra ushqimore, gjalpë, gjalpë çokollate, gjalpë të kakaos, gjalpë të kokosit, margarinë, 

sallo, produkte frutash dhe porimesh, peme dhe perime të ngrira, përzierje të frutave dhe 

perimeve të ngrira, vakte të gatshme të ngrira vegjetarian dhe enë me mish, shkuma të 

pemëve (mousses), pulpë pemësh dhe perimesh, salata pemësh dhe perimesh, lëvore pemës, 

pulpë pemësh, xhelatinë për ushqim, çipse frutash, fruta të mbështjella me sheqert, fruta 

dhe perime në kanaqe, fruta të ëbëltuara, frutti di mare (fruta deti), supë, përbërës për 

bërjen e supës, këpurdha të koservuara, këpurdha të ngrira, koncetrate domatesh, polen i 

përgatitur si ushqim, rush i thatë, bajame, ëmbëlsira (delikatesë); ushqim dietik që përmban 

kryesisht fruta dhe perime, ushqim me përmbajtje të ulët të yndyrave dhe holesterolit që 

përmbajnë kryesisht fruta dhe perime  

32   Birë; ujëra jo të karbonizuar dhe të karbonizuar, ujë mineral, ujë tavoline, pije të buta, 

ujëra mineral të aromatizuar, prodhime për bërjen e ujërave mineral dhe ujërave të 

aromatizuar, pije jo alkoolike, pije  jo alkoolike me bazë mjalti, pije jo alkoolike që 

përmbajnë lëngje frutash, ekstrakte jo alkoolike frutash, kokteje jo alkoolike, fruta, lëngje 

perimesh dhe frutash-perimesh të përziera, pije dhe nektare, lëngje të kondenzuara frutash 

dhe perimesh, fruta dhe perime, pure lëngjesh të përziera nga pemët-perimet, lëngje dhe 

pije me energji të ulët, fruta, lëngje perimesh dhe përzierje fruta-perime, pije dhe nekatrë të 

pasurur me vitaminë dhe/ose kalcium dhe/ose hekur dhe/ose minerale tjera, sherbet si pije, 

pije isotonike, pije energjetike, pije hire, limonadë, shurup për limunadë, shurup dhe 

prodhime për përgatitjen e pijeve, esenca për pije, ekstrakte për pije; fruta, perime dhe 

përzierje të frutave-perimeve smoothi (pije), smoothi me ose pa rrush të thatë, me ose pa 

ekstrakte bimësh, me ose pa prodhime qumshti  

 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

83 

 

(210) KS/M/ 2019/1052 

(220) 08/08/2019 

(731) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

altërt e mbyllur, e gjelberte e mbyllur, e 

gjelberte e qelur dhe e bardhë 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese të destinuara për lavanteri; substanca pastruese për përdorim 

në lavanteri; agensa për shpërlarje për përdorim në lavanteri dhe takeme tavoline; agensa 

për shpërlarjen e enëve; preparate për hjekjen e njollave; preparate për pastrim, polirim, 

fërkim dhe gërryerje; preparate për zbardhime të destinuara për amvisni; agensa pastrues 

për qëllime shtëpiake; hjekëse të pikave njolla; sapuna jo-medicional për përdorim 

shtëpiak; parfumeri; vajra esencial, vajra esencial për perdorim shtëpiak, vaj liri të 

aromatizuar, pomandere (substance aromatike) për destinime në lavanteri, vajra të 

aromatizuar të destinuar për lavanteri, qeska të aromatizuara të destinuara për lavanteri, 

qeska për të linjta për parfumim, preparate aromatike për lavanteri, kaltrim në lavanteri; 

preparate për tërhjekjen e ngjyrës në lavanteri; preparate për hjekjen e ngjyrave për 

lavanteri; preparate për hjekjen e yndyrave destinuar për lavanteri; hjekes të njollave 

destinuar për lavanteri; likuide për lavanteri; lluster e destinuar për lavanteri; lluster nga 

nishestja [lluster organik] e destinuar për lavanteri; preparate zbutese [shtirak] destinuar për 

lavanteri; larës dore; hjekës ngjitësi destinuar për lavanteri; preparate zbardhuese të  

lëkures; lecka të impregnuara me detergjent për pastrim; sapun pluhur; vajra për pastrim me 

destinime lavanterie, sapuna të aromatizuar destinuar lavanterisë, agensa për larje  të 

konzervuar; pastrues tapicerishë; preparate për pastrim të thatë për qëllime të lavanterise; 

gjell pastrues për qellime lavanterie; fluide pastruese për destinim lavanterie; shkumë 

detergjentësh dedikuar për lavanteri; preparate për hjekjen e ndryshkut për qëllime 

lavanterie; pastrues në formë spreji për përdorim në tekstile; agensa për shpërlarje  për 

lavanteri, shtirak për qellime pastrimi; detergjnet sintetik për rroba; përforcues 

detergjentësh; agensa për hjekjen e dyllit për përdorim në lavanteri; preparate për njomje  

në lavanteri; zbutës i fabrikuar për lavanteri; toptha pastrues të cilët përmbajnë detergjent 

për lavanteri; preparate lavanterie; likuid për larje; sapun detergjent; aditivë për lavanteri; 

celulozë sintetike e trajtuar me impregnim jo e endur si fletë aperture e cila përdoret për 

pastrim; agensa preventimi dhe shkrirje e koreve [shtresave] të tubave dhe aparateve, 

kryesisht agensa dekalcifikimi për qëllime shtepiake; preparate për aromatizimin e 

dhomave  

5   Dezinfektantë, dezodorante dhe agensa dezodorimi, pos për njerëz dhe kafshë, agensa 

për freskimin e ajrit dhe dezodorimin e ajrit; freskues të ajrit dhe sprej freskues të ajrit; 

insekticide, largues të insekteve, tërheqës të insekteve, adehezive dhe / ose shirita adhesivë 

për zënjen e insektve; agesna për shpërndarjen ose pengimin e çiftëzimit të insketeve; 

preparate për shkaterrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide; paraziticide dhe preparate 
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antiparazitike; tepih dezodorues; deodorant për shtëpi; preparate arome neutralizuese për 

përdorim në tepih, fabrikate, tapiseri dhe në ajër; mbushje për freskues të ajrit; dezodorant 

ted homes  

11   Dispenser [shperndarës] për agensa sanitar për pastrim dhe dezinfektant  

21   Shpuza, brusha (pos brusha për ngjyrosje), lecka për pastrim, artikuj të destinuar për 

pastrim; artikuj për pastrim të cilët operojnë manualisht; dispenser për ajër për freskim; 

lecka pastruese sintetike të trajtuara nga celuloza të cilat përdoren për larje; aparate 

elektrike dhe /ose elektronike, instrumente dhe mjete te cilat perdoren për shkatërrimin, 

tërheqjen dhe mbytjen e insekteve; pjese dhe pjese rezerve për të gjitha produktet e 

permendura më sipër; paisje për kapjen-zënjen në kurthe, zmbrapjen, bllokimin ose 

mbytjen e insekteve dhe paraziteve; kurthe dhe mjete për kapjen e paraziteve dhe  

insekteve, kurtha dhe kapëse të ndryshme për kacabu [buba-shvaba]; gota, kavanoza ose 

enë të punuara nga letra, krijime të plastikës ose metalit për zënjen e insekteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1053 

(220) 08/08/2019 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

(540)  REBIF 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit, preparate sanitare për perdorim në 

mjekësi, substanca dietike të adaptuara për perdorim në mjekësi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1054 

(220) 08/08/2019 

(731) 101 Shërbime SH.P.K. Prishtinë/ 

Kalabri 1, Objekti 1 , Kati 1 , Nr.13, KS 

(591) E portokallt, e hirit e qelur 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim 

afarist; demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash  

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 
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veturë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1055 

(220) 09/08/2019 

(731) Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation) 2400 Broadway Santa Monica, 

California 90404, US 

(591)  E gjelbërt e mbyllur, e gjelbërt 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për perdorim në trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për imunoterapi, duke përfshirë terapinë me qeliza dhe terapinë me gjene; 

preparate biologjike për trajtimin e kancerit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1056 

(220) 09/08/2019 

(731) PASTA FASTA SH.P.K. 

Sheshi Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E verdhë me nuanca portokalli, e zezë 

dhe e bardhë. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej 

kartoni për mbështjellje ose paketim  

30   Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore; ushqime 

me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje kryesisht nga 

orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë kryesisht 

makarona; makarona  me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë për 

makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe  produkte 

brumi; ëmbëlsira; pica  

35   Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave  
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43   Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e 

ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje; 

sherbime bari; organizime koktejesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1057 

(220) 09/08/2019 

(731) PASTA FASTA SH.P.K. 

Sheshi Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E verdhë me nuanca portokalli, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej 

kartoni për mbështjellje ose paketim  

30  Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore; ushqime 

me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje kryesisht nga 

orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë kryesisht 

makarona; makarona  me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë për 

makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe  produkte 

brumi; ëmbëlsira; pica  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave  

43  Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e 

ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje; 

sherbime bari; organizime koktejesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1058 

(220) 09/08/2019 

(731) PASTA FASTA SH.P.K. 

Sheshi Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PASTA FASTA 

 

 
     

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej 
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kartoni për mbështjellje ose paketim  

30   Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore; ushqime 

me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje kryesisht nga 

orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë kryesisht 

makarona; makarona  me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë për 

makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe  produkte 

brumi; ëmbëlsira; pica  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave  

43   Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e 

ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje; 

sherbime bari; organizime koktejesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1059 

(220) 09/08/2019 

(300) 20270/2019  15/02/2019  AT 

(731) Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT 

(591) E verdhë, e verdhë-jeshile, e lehtë 

jeshile, jeshile, jeshile e errët , cyan, blu, blu 

e errët, blu-vjollcë, vjollcë, rozë e errët, 

rozë, e kuqe, portokalli e errët, portokalli, 

portokalli e lehtë, okër, e verdhë e errët, 

hiri-blu. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   Bentonit; përgatitje kimike për përdorim në industry  

2   Shirita anti-korrozivë; përgatitje anti-korrozive; përgatitje mbrojtëse për metale; graso 

anti-ndryshk; përgatitje anti-ndryshk; vajra anti-ndryshk; përgatitje anti-nxirrje për metale  

3   Copa të ngopura me një detergjent për pastrim; përgatitje për zhbllokim të tubove të 

kullimit; përgatitje spraji për qëllime higjene personale ose deodorant [pajisje tualeti]; 

artikuj parfumerie; parfumë; përgatitje lustrimi; agjentë pastrimi për qëllime shtëpiake; 

sapunë; sapunë tualeti; shampo e thatë; agjentë tharrje për makineri të larjeve të enëve; 

përgatitje që japin ngjyrën blu për lavanderi; përgatitje për sapunisje në lavanderi; përgatitje 

për lavanderi; tamponë pambuku për qëllime kozmetike; shtupa pambuku për qëllime 

kozmetike; zbutës rrobash për përdorim në lavanderi; pasta dhëmbësh; kalkime zbukurimi 

për qëllime kozmetike; përgatitje tualeti  

5   Dezinfektantë; dezinfektantë për qëllime higjene; sapunë me ilaç; shampo me ilaç; 

sapunë dezinfektantë  

7  Rrypa për konvejer; makineri për mbushje shisheje; shirita ngjitës për makinat e 

shpërndarjes automatikie me monedhë [makineri]; makineri për plumbim për qëllime 

industriale; makineri për transferim; makineri për paketim; makineri për amballazhim; 

lustruesa me dyll për parket, elektrikë; makineri dhe aparatura për lustrim [elektrike]; 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

88 

 

makineri dhe aparatura lustrimi elektrike; lustruesa këpucësh, elektrike; fshesa me korent; 

qese për fshesa me korent; tubo gome për fshesa me korent; pajisje shtesë për fshesa 

elektrike për shpërndarje parfumesh dhe dezinfektantësh  

9   Instrumenta vëzhgimi; peshore; akselerometër   

10   Kuti të përshtatura për instrumenta mjeksorë; çarçafë për shretër të sëmurësh  

16  Etiketa prej letre ose kartoni; amballazhime shisheje prej letre ose kartoni; tabakë 

plastikë për amballazhim; tabakë prej celuloze të rikuperuar për amballazhim; tubo kartoni; 

shirita ngjitës për qëllime shkrimi dhe shtëpiake; qese konike prej letre; kartonë; kuti letre 

ose kartoni; qese [zarfe, qese] letre ose plastike, për paketim; materiale paketues bërë prej 

niseshteje; letër për amballazhim; qese plehrash prej letre ose plastike; peceta letre për 

largim makjazhi; letër ose karton për mbushje [material mbushës]; copa letre me ngjitës për 

objekte dekorative  

17   Amartizator gome për amortizim goditjesh; fasho ngjitëse të ndryshëm nga artikujt për 

shkrim dhe jo për qëllime mjeksore apo shtëpiake; materiale mbushës prej gome apo 

plastike; materiale gome apo plastike mbushës [materiale mbushës]; shirita vet-ngjitës, 

ndryshe nga artikujt për shkrim dhe jo për qëllime mjeksore dhe shtëpiake  

19  Karton për ndërtim; letër ndërtimi  

20   Kuti druri ose plastike; etiketa plastike; paleta ngarkuese, jo metalike; enë plastike për 

paketim  

21   Fshesa; bishta fshesash; fije për furça; materiale për furça; pjata tavoline 

njëpërdorimshme; kova; furça elektrike, përjashtuar pjesët për makina; enë kuzhine për 

qëllime shtëpiake; kova me shtrydhje shtupash; mbushje për fërkim; mbajtëse sapuni; 

makineri automatike për shpërndarje sapuni; furça për makineri për larje enësh; lesh çeliku 

për pastrim; lecka pluhurash [copa]; pastruese pluhrash me pupla; enë tualeti; furça tualeti; 

kuti tualeti; mbajtëse letre tualeti; makineri për shpërndarje letre tualeti; sfungjerë tualeti; 

furça dhëmbësh; fill për qëllime dentare; kunja për dhëmbë; mbajtëse kunjash për dhëmbë  

22   Materiale mbushës jo prej gome, plastike, letre apo kartoni; materiale mbushës, jo prej 

gome, plastike, letre apo kartoni  

35   Analiza kostoje; konsulencë profesionale biznesi; konsulencë organizim biznesi; 

sigurim tregu në linjë për blerës dhe shitës mallrash dhe shërbimesh; shërbime të shitjes me 

pakicë për përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike dhe pajisje mjeksore; faturime; 

ofrim informacion biznesi nëpërmjet një faqe web  

37  Instalim, mirëmbajtje dhe ndreqje makinerish; shitje me pakicë makinerish për pastrim  

39   Shpërndarje mallrash; magazinim; paketim mallrash; shpërndarje pakosh; amballazhim 

mallrash; shkarkim ngarkesash; transport makine; logjistikë transporti; shpërndarje 

mallrash nëpërmjet porosisë me postë; rimorkim; transport nëpërmjet automjetesh për 

mallra të rëndë  

41   Organizim dhe drejtim seminaresh  

42   Projektim paketimesh     
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(210) KS/M/ 2019/1061 

(220) 09/08/2019 

(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA 

VE SANAYI ANONIM SIRKETI  

Maslak Mahallesi Sumer Sokak No:4 

Maslak Office Building Kat:13 Sariyer 

Istanbul, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për qëllime të lavanderisë; detergjent 

dhe zbutës të rrobave për qëllime lavanderie; preparate për pastrim, lustrim dhe gërryerje; 

sapunë; parfume; deodorante; eau de colonge; vajra esenciale, vajra për masazhë, 

kozmetikë, preparate për makijazh; preparate për heqjen e makijazhit, losion për flokë, 

ngjyrë pë flokë, ngjyrues për flokë, sprej për flokë, kondicioner për flokë, shampon për 

flokë, preparate për rregullimin e flokëve, preparate për drejtimin e flokëve, krema 

kozmetike, xhel dushi, preparate për pastrim, vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur 

talcum, ngjitës për flokë artificiale; preparate për depilim, dyll për deplilim; preparate për 

rruajtje; palloma me losione kozmetike; shkopinjë nga pambuku për qëllime kozmetike; 

pastat e dhëmbëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1062 

(220) 09/08/2019 

(731) Nobel Quest International Limited  

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, VG 

(591) E zezë    

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike që përdoren për 

ngrohjen e duhanit, ngarkues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

Mbushës USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues 

automjetesh për cigare elektronike; karikuesit e makinave për pajisjet që përdoren për 

ngrohjen e duhanit; karikues baterish për cigare elektronike  

34  Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të 

cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e 

cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për 

duhanpirësit  
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(210) KS/M/ 2019/1063 

(220) 09/08/2019 

(731) MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 

MALTEPE MAHALLESI, ALI RIZA 

GURCAN CADDE, ESKI CIRPICI YOLU 

SOKAK, MERİDYEN IS MERKEZI,  

KAT:4, NO:426, ZEYTINBURNU, 

ISTANBUL – TURKEY, TR 

(591) E kaltërt e errët, kaltërt dhe bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Birra; preparate për përgaditjen e birrës; Ujë mineral, ujë burimi, ujë tryeze, 

ujë sode; lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për 

përgaditjen e pijeve, pije joalkoolike të buta; pije energjike; pije sportive të pasura me 

proteina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1064 

(220) 09/08/2019 

(731) SIG Combibloc Services AG 

Laufengasse 18 8212 Neuhausen am 

Rheinfall, CH 

(591) E zezë, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7    Makinat, përkatësisht makinat e paketimit, mbushjes dhe mbylljes për 

industrinë e ushqimit dhe pijeve; makina për përpunimin e letrës dhe konvertimin e letrës; 

aparate për përgatitjen e pijeve dhe / ose ushqimit; makina për fiksimin e pajisjeve 

mbushëse në pako; makineritë për fiksimin e pipëzave të pirjes në pako; makina për 

bashkimin e dorezave mbajtëse në kontejnerë; makina për amortizimin dhe ruajtjen e 

paketave; makineritë dhe sistemet e transportit dhe përcjelljes së paketave  

9   Aparatet dhe instrumentet audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

zbuluese, testuese dhe inspektuese për industrinë e ushqimit dhe pijeve; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; softuer 

kompjuterik për t’u përdorur në industrinë e paketimit; softuer kompjuterik për 
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automatizimin e procesit në industrinë e paketimit; program kompjuterik për automatizimin 

e procesit për përdorim në makineritë e paketimit dhe mbushjes; programe kompjuterike 

për monitorimin dhe diagnostikimin e nevojës për riparim ose mirëmbajtje të makinerive 

paketuese dhe mbushëse; programe kompjuterike për përcjelljen dhe gjurmimin e të gjitha 

hapave të procesit dhe të gjithë zinxhirit të furnizimit të pijeve dhe ushqimit përmes 

kodimit ose teknologjisë tjetër; programe kompjuterike për automatizimin e proceseve të 

paketimit dhe mbushjes; programe kompjuterike për monitorimin dhe analizimin e 

efikasitetit dhe produktivitetit të makinave të paketimit dhe mbushjes së automatizuar; 

programe kompjuterike për optimizimin e burimeve, automatizimin industrial, 

diagnostifikimin e makinerive dhe optimizimin e proceseve të paketimit në industrinë e 

ushqimit dhe pijeve; program kompjuterik për mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave 

brenda rrjeteve kompjuterike, përfshirë internetin, dhe për të mundësuar transferimin e të 

dhënave ndërmjet programeve të aplikimit, pajisjeve të konsumatorit dhe pajisjeve 

industriale; softuer kompjuterik i shkarkueshëm (cloud) për menaxhimin e informacionit, 

mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave në fushat e optimizmit të burimeve, 

automatizimit industrial, diagnostifikimit të makinerive dhe optimizimit të procesit të 

paketimit në industrinë e ushqimit dhe pijeve; softuer kompjuterik që mund të shkarkohet 

për menaxhimin e informacionit, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave në 

fushat e optimizmit të burimeve, automatizimit industrial, diagnostifikimit të makinerive 

dhe optimizimit të procesit të paketimit në industrinë e ushqimit dhe pijeve; programe 

kompjuterike dhe pajisje kompjuterike për të kontrolluar dhe monitoruar përpunimin e 

ushqimit, pajisjet dhe makineritë e paketimit dhe mbushjes; pajisje elektrike për monitorim; 

monitorues (pajisje kompjuterike); monitorues (programe kompjuterike); pajisje elektrike 

për kontrollin në distancë të operacioneve industriale, kompjuterëve, programeve 

kompjuterike, pajisje për kontrollimin e përmbajtjes ose proporcioneve të përbërësve dhe 

aditivëve në ushqim dhe pije; programe për monitorimin dhe analizën e linjës për sistemet e 

mbushjes; zgjidhje e programit kompjuterik për fabrikat e mençura (Smart-Factory) për 

sistemet e mbushjes dhe sistemet logjistike; zgjidhje programit kompjuterik për internetin e 

gjërave (Internet-of-things) për sistemin e mbushjeve dhe sistemet logjistike; program 

kompjuterik për monitorimin, rrjetëzimin dhe kontrollin për sistemet e mbushjes dhe 

prodhimin e ushqimit dhe pijeve; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura  

16  Kontejnerët dhe ambalazhet prej letre ose kartoni; materiale paketimi në formë të 

materialit të përbërë te krijuara nga letra, kartoni dhe / ose plastike; laminat prej letre, 

kartoni dhe / ose plastike për prodhimin e paketimeve, kontejnerëve dhe kutive; materiali i 

paketimit prej letre, kartoni dhe / ose plastike; film plastik për mbështjellje; çanta prej letre 

ose plastike për qëllime paketimi; jastëk absorbuese të letrës dhe celulozës për përdorim në 

paketimin e ushqimit; qese letre për paketim; film plastik ngjitës, i zgjerueshëm, për 

paletizim; paketim kartoni; kuti paketimi kartoni i palueshëm; kuti kartoni për paketim, i 

montuar; mbështjellësit e shisheve prej letre ose kartoni; filma celulozë të rigjeneruar për 

qëllime paketimi; filma dhe çanta plastike për qëllime ambalazhi dhe paketimi; filma 

plastikë të përdorur si mbështjellës ushqimi dhe pije; materiale letre të përdorura për 

qëllime paketimi; kuti kartoni për paketimin industrial; çanta (zarfe, thasë) prej letre ose 

plastike, për paketimin e mallrave; foli polipropileni për mbështjellje; çanta dhe qese letre 

për paketim; kontejnerë industriale për paketim prej letre; kontejnerë paketimi të bërë nga 

celuloza e rigjeneruar; materialet e paketimit të bëra nga letra të riciklueshme, materialet 

paketuese të bëra nga zëvendësuesit e letrës me bazë minerale; letër mbështjellëse; paketim 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

92 

 

i laminuar i personalizuar (mbështjellëse e thatë) për prodhimin e kontejnerëve dhe 

paketimeve; paketim i vazhdueshëm i laminuar (rezervë) për prodhimin e kontejnerëve dhe 

paketimeve; mbyllëse e letrës për kontejnerë  

20   Mbyllëse e plastikës për kontejnerë; pajisje mbyllëse dhe hapëse për kontejnerë, jo 

prej metali, për ambalazhimin e ushqimeve dhe pijeve; kapakë për shishe, mbyllëse 

shishesh dhe kapakë mbyllës, jo prej metali; paletë transporti, jo prej metali; kontejnerë, jo 

prej metali; shporta dhe arka, jo prej metali  

21  Pipëz për pije; shishe; grykë për mbushje  

37  Riparimi; punimet e instalimit; instalim, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave të 

paketimit dhe mbushjes, në veçanti për industrinë e ushqimit dhe pijeve, dhe konsulencës 

lidhur me to; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike për industrinë e 

paketimit, dhe konsultimet lidhur me to  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me 

të;inxhinieri;hartimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe azhurnimin e programeve kompjuterike 

për përpunimin e të dhënave dhe kontrollin e procesit;studime teknike të 

fizibilitetit;paketimin dhe modelimin e produktit;konsulencë profesionale në fushën e 

industrisë së paketimit;studimet e projektit dhe planifikimi i ndërtimit në fushën e 

industrisë së paketimit;konsulencë profesionale në fushën e industrisë së 

paketimit;planifikimi i projektit dhe planifikimi i ndërtimit në fushën e industrisë së 

paketimit;platformë si një shërbim (PaaS) me platforma programesh kompjuterike për 

përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin industrial, diagnostikimin e 

makinerive dhe optimizimin e proceseve në industrinë e paketimit të ushqimit dhe pijeve, si 

dhe në prodhimin dhe menaxhimin e infrastrukturës;programe kompjuterike si një shërbim 

(SaaS) me programe kompjuterike për përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin 

industrial, diagnostikimin e makinerive dhe optimizimin e procesit në industrinë e 

paketimit dhe ushqimit dhe pijeve, si dhe në prodhimin dhe menaxhimin e 

infrastrukturës;shërbime kompjuterike (cloud computing) me programe kompjuterike për 

përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin industrial, diagnostikimin e 

makinerive dhe optimizimin e proceseve në industrinë e paketimit të ushqimit dhe pijeve, si 

dhe në prodhimin dhe menaxhimin e infrastrukturës;konsulencë teknologjike në lidhje me 

sistemet e mbushjes dhe paketimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1065 

(220) 09/08/2019 

(731) “FRIX” L.L.C Rr. Luan Haradinaj 

Nr.1, Prishtine, KS 

(591) E portokallt dhe e zezë 

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

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1066 

(220) 09/08/2019 

(731) “FRIX” L.L.C Rr. Luan Haradinaj 

Nr.1, Prishtine, KS 

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

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  FRIX 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1068 

(220) 13/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Alterra 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për lëkurë  të thatë gjatë shtatëzanisë; Kozmetikë për fëmijë; 

flluska dushi; Sapun për duar; Kozmetikë për përdorimin në flokë; fasuleta per nje 

perdorim të ngopura me kompozime pastrimi për përdorim në fytyrë; peceta  të 

impegrimuar me detergjent për pastrim; Preparate për grimin e flokëve; Preparate   për 

kujdesin e flokëve, jo për qëllime mjekësore; Krem për sy; Xhel për sy; Locione për sy; 

Locione për mjekër; Vaj për mjekër; Balsam  për mjekrë; Preparate për heqjen e flokëve 

dhe rruajtje; Xhel rroje; Sapun rroje; Shkumë rroje; Krem rroje; Deodorantët dhe 

antiperspirantët (kundër djersës); Kundër ndjersitesit[tualeti]; Deodorantët për kujdesin e 

trupit; Krem kundër rrudhave; Preparatet kundër plakjes për kujdesin e lëkures; Kremra 

hidratues, Locione dhe xhel; Hidratues kundër plakjes; Preparate pas rroje; Xhel dushi; 

Sapun dushi; Ujë aromatic; Ujë me parfum; Parfumeri; Parfume; Preparate kozmetike për 

banjo; Kripërat për banjo, jo për qellime mjeksore; Preparate për banjo, jo për qellime 

mjeksore; Preparate për banjo; Pastë dhëmbësh; Preparate e flokëve dhe trajtimi; Preparate 

depiluese; Krema depiluese; Preparate rroje; Shirita dylli për heqjen e qimeve të trupit; 

Pastrues  intim për qëllime të higjienes personale, pa medikamente; Pufe pambuku të 

impegrimuar me preparate për largimin e  make-up (grimit); Jastëk Make-up(grimi) prej 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

94 

 

leshit të pambukut; Leshi pambuku për qëllime kozmetike  

5   Pelena për të rritur; Veshje inkontinence;  Veshje nje perdoruse me astar  për pelena 

inkontinence; Tampona higjenike; Pinceta higjenike [sanitae]; Brekë sanitarë; Peshqir 

sanitarë; Produkte të higjenës femërore; Kripëra për banjo për qëllime mjekësor; Preparate 

e banjës për qëllime mjekësore; Preparate dushi për qëllime mjekësore; Dezinfektuesit dhe 

antiseptikët; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate sanitare dhe artikuj; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; 

Preparate farmaceutike për trajtimin e kloasmës; Preparate farmaceutike për hidratimin e 

lëkurës gjatë shtatëzanisë; Preparate farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës 

gjatë shtatëzanisë  

21   Brusha për rrojë; mbajtese për brusha   rroje; enë për perdorim gjatë rrojes; Krehër; 

sfungjer; brusha për dhëmbë; Koka  për brushat elektrike të dhëmbëve ; Mbajtësit për 

brusha të dhëmbëve; Kavanoza për top pambuku  

35  Reklamimi i jashtem; baner Reklamues; reklamimi i klasifikuar; postera- afishe ; 

shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me produkte kozmetike dhe bukurie; 

marketing digjital; marketing; reklamim on-line (në internet) në   rrjete kompjuterike; 

reklamim online (në internet) në rrjete kompjuterike; ofrurim i shërbimeve të reklamimit të 

përmes internetit; reklamim për të tjerët; reklamime oline  (në internet); promovimi i 

kompjuterizuar i biznesit; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit promovues; 

reklamim; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shpërndarje me shumicë në fushën e kozmetikës; pastruesit e trupit dhe produktet për 

kujdesin e trupit, në veçanti produktet për kujdesin e lëkurës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1069 

(220) 13/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  I love you deerly 

 

 
     

 

(511) 3  Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; deodorantët dhe antiperspirantët (kundër 

djersës); preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje;  preparate e flokëve dhe trajmtimin e 

tyre; preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; artikuj për tualet; preparate  për 

pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë; preparate Make-up (grim); parfume dhe 

aroma; aromat e shtëpie; preparate pastrami dhe aromatizimi; sapunë dhe xhel; vaj për 

qellime kozmetike; kozmetikë; gurë pumice (shtuf); vajra  masazhi; preparate kozmetike 

për kujdesin e trupit; kozmetikë për përdorim personal;  tissues(kutie me faculeta ) të 

impegrimuar  me losioneve të kozmetikes; tissues(kutie me faculeta) të impegrimuar  me 

kozmetikë; krem cuticle (krem për lëkuren e thonjëve); cuticle(krem për lëkuren e 

thonjëve)  i kondicionuar; lesh  pambuku për qëllime kozmetike; jastëk pastrues të 

impegrimuar  me impegrimim prej  preparateve të tualetit; jastëk pastrues të impegrimuar  

me impegrimim prej  preparateve te kozmetikes; faculeta pastruese të impegrimuar  me 

locion kozmetike; preparatet   e banjës; xhel dushi dhe i banjës;  shkum dushi dhe i banjës; 

shkuma për pastrimin e lëkurës; faculeta për një përdorim të impegrimuar me kompozime 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

95 

 

për pastrim për përdorim në fytyrë; faculeta kozmetike për një përdorim para- te lagura; 

krem kozmetike dhe locion; locione bukurie; tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar me 

preparate për heqjen   make-up (grimit); kozmetikë për kujdesin e bukurisë;  preparate për   

banjë dhe dush; mist i trupit; preparate dushi; shkumë për perdorim në dushë; gjalpë për 

trup  dhe fytyrë; vaj për trup  dhe fytyrë; scrubs(pastruese) e shputave të këmbes; larësit e 

trupit dhe të flokëve;  shkumë për pastrimin e trupit; maska për fytyrë  dhe trup; kremra për 

larje; emulsione larëse pa sapun për trupin; sapunë krem; krem dush; sapunë në formë të 

lëngëshme; sapunë për duar; krem sapuni për trup;  scrubs (pastrues) exfoliating për këmbë; 

produkte sapuni; sapun; xhel dushi ; perla për  banjo; vaj banjo; kripëra aromatike për 

banjo; kundër ndjersitesit[tualeti]; sperkatës trupi; krem për fytyrë  për përdorim kozmetik; 

locione kozmetike për fytyrë; maska për fytyrë; larës fytyre [kozmetikë]; pastrues   lekure;  

krem trupi; larguesit  e llakut të thonjve; llak i thonjve; exfoliant; krem ditor; krema kundër 

plakjes;  serum  kundër plakjes;  krem kundër rrudhave; krem për sy; maska xhel për sy; 

krema balsam pë njolla; gjalpë trupi;   souffle (krem) trupi; locione për bebe; preparate për 

rrezitje në diellit [kozmetikë]; krem për duar; krem për flokët; vajra për kondicionimin e 

flokëve; shampon; preparate për grimin e flokëve; muskë flokësh; sperkatës i flokëve; 

shpëlarës i flokëve[ shapon-  krem shpleksës]; dylli i flokëve; pomade për qellime 

kozmetike; xhel stilizues; locion stilizues;   kondicionuesit (krem shpleksës) e flokëve; 

maska të flokëve; maska për kujdesin e flokëve; lëngjet të flokëve; kozmetikë për 

përdorimin në flokë; preparate depiluese; krem rroje; xhel rroje; preparate rroje; shkumë 

rroje; vajra eterike; vajra aromatizues;  vajra aromitik  

35   Përpunimi i të dhënave administrative; reklamim, marketing dhe sherbime 

promovuese; programet e  shërbimeve të bonuseve  në lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; 

reklamim; reklamime on-line(në internet); promovimi i biznesit në menyrë të 

kompjuterizuar; përgatitja e kolonave për publicitet; sigurimi i hapësirës reklamuese, kohës 

dhe mediave; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovues; dhënia me 

qira e hapësirës reklamuese, kohës dhe materialet; produkte te manifestimeve dhe 

shërbimet e paraqitjeve të produkteve; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale  te 

ekspozitave; reklamim, marketing dhe konsulentë promovuese, shërbime këshilluese dhe 

asistence; sigurimi tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët për zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e telemarketingut; negocimi dhe konsulent e 

transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhezimeve administrativ; sherbimet e 

shitjës me shumicë dhe pakicë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shpërndarje me shumicë 

në fushen e vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike, artikujve të tualetit; preparate për 

pastrimi dhe aromatizim, preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin ndaj bukurisë, 

parfume  dhe aroma, preparatet e banjës, antiperspirantë [tualeti ], preparate për heqjen e 

flokëve dhe rruajtje, preparatee flokëve dhe trajtimi, lëkures, preparate për kujdesin e syve 

dhe thonjtëve, preparate make-up(grim), sapunë dhe xhel dhe aroma shtëpie  
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(210) KS/M/ 2019/1070 

(220) 13/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike, në veçanti për trajtimin e lëkurës dhe 

fytyrës; Preparate pastrimi dhe aromatizuese, veçanërisht në trajtimin e lëkurës; Preparate 

për pastrimin e trupit dhe për kujdesin ndaj bukurisë; Preparate Aloe vera për qellime 

kozmetike; Balsam, përveçse atyre për qëllime mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike, 

veçanërisht për trajtimin e lëkurës; Komplete kozmetike; Kozmetikë; Vajra për qëllime 

tualeti; Kozmetikë për përdorim  personal; Kondicionerët e kutikulave; Preparate sanitare të 

parapara për tualetin; Preparate tualeti pa medikamente; Artikuj tualeti pa medikamente; 

Preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar  me 

locion kozmetike; Preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; Preparate Make-

up(grimi); Sapunë dhe xhel; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar;  Preparate për 

largimin make-up(grimit); Xhel dushi dhe banjo; Shkumë dushi dhe banjo; Preparate për 

kujdesin e lëkurës; Shkumë per pastrimin e lëkurës; krem kozmetike dhe locion; Kozmetik 

per perdorim në lëkurë; Kozmetikë për kujdesin e bukurisë;  Preparate për banjë dhe dush; 

Scrubs(pastruese) e shputave të këmbes; Preparate për largimin Make-up(grimit); Kozmetik 

dekorative; Lapsa kozmetikë; Krem kozmetikë; Make-up(grim) për fytyrë; komplet i Make 

up (grimit); Make-up(grim) për fytyrë dhe trup; maska bukurie; Preparate kozmetike për 

qerpikë; krem sapuni; Krem dushi; Sapunë në formë të lëngshme; Sapun  për fytyrë; Krem 

sapuni për trup; Pastrues exfoliating për këmbë; Pastrues exfoliating për duar; Qumësht per 

banjo; Preparate kundër plakjes së lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për 

zbardhjen e lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje nga dielli; Kremra hidratues, locione 

dhe xhel; Maskar hidratuse të lëkurës; freskues lëkure; Locione kozmetike për fytyrë; 

Maska fytyre; pako për fytyrë; Locione për kujdesin e lëkurës [kozmetike]; Pastrues  

lëkure; Preparate për kujdesin e fytyrës; Vaj për qëllime kozmetike; Locione për qëllime 

kozmetike; Preparate për kujdesin e thonjve; Exfoliants; Locion rroje; Krem pastrimi; 

Qumësht pastrues  për qëllime tualeti; Krem dite; Krem per duar; Hidratuesit; Krem lëkure 

pa medikamente; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Preparate rroje; Buzëkuqë; 

Preparate për buzëkuqë pa medikamente; Kozmetikë për vetulla; Patsrues për sy, jo për 

qellime mjeksore  

5   Preparate sanitare dhe artikuj; Sapunë medicinalë dhe sanitar dhe detergjent; 

Dezinfektuesit dhe antiseptikët; Krema mjekësorë për lëkurë; Locione mjekësore për 

lëkurë;Locione për kujdesin e lëkurës [mjekësore]; Preparate mjekësore për trajtimin e 

lëkurës; Preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës 

për përdorim mjekësor; Farmaceutikë dhe  ilaçet natyrore; Kripëra për ujë mineral te 

banjos; Preparate për banjo për qëllime mjekësore; baltë për banjo; Preparate terapeutike 

për banjo; Preparate për kujdesin ndaj buzëve  
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35   Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; Analiz biznesi, Analizë  

biznesi, kërkime dhe shërbimet e informacioni; Reklamim, marketing dhe Shërbime 

promovuese; ofrim i hapësirës reklamuese, kohës dhe medieve; produkte te manifestimeve 

dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe 

materialeve promovuese; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Shfaqje tregtare dhe 

shërbime të ekspozitave komerciale; programet e  shërbimeve te bonuseve  ne lidhje me 

besnikërinë dhe nxitjen; Reklamim, marketing dhe kunsulence promovuese, këshillime dhe 

shërbime  asistence; Marketing; Procesim i udhezimeve administrative; Negocimi dhe 

realizim i transaksioneve tregtare për palët e treta; Sherbime telemarketingu; Administrimi 

komercial  i licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të  tjerët; Informacion komerciale 

dhe këshilla   për konsumatorët [dyqani i këshillues për konsumatoret]; Konsumatorët 

(Informacione komerciale dhe këshilla për -)[dyqani i këshillue për konsumatoret]; 

Sherbime Ankandi; Sherbime importi dhe eksporti; Shërbime të prokurimit për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Ofrim i online( në internet) i  

hapsirave tregtare për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Hulumtim tregu; 

Shërbime të shitjes me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në fushën e kujdesit për fytyrë 

dhe lëkurë, Preparate make-up(grimi), Preparate pastrimi për lëkurë  dhe fytyrë , dhe 

Preparate sanitare 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1071 

(220) 13/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Zeckito 

 

 
     

 

(511) 5   Preparate dhe artikuj për kontrollin insekteve të   dëmshëme; preparate për 

shkatrrimin e parazitëve; preparate antiparasitike prej burimeve  kimike; preparate kimike 

për qëllime pesticidesh; parasiticide; etiketë me repelentë insektesh; insekticide;  pllastera, 

materiale fashatimi; rrath të impegrimuar me repelentë insektesh ; shirit dore për shitje me 

mbushje paraprake me preparate për largimin e insekteve; spërkatës kundër inflamatorëve; 

xhel kundër inflamatorëve; spërkatës medicinale; locione mjekësore; locione për qëllime 

farmaceutike; krem i ftohtë për përdorim mjekësor; tissues(kutie me faculeta ) e   

impegrimuar me repelentë insektesh; preparate për kontrollin e insekteve; repelentë 

insektesh; preparate për shkatrrimin e insekteve; repelentë i mushkonjave për aplikim në 

lëkurë; spërkatës kundër insekteve  

19   Rrjet e insekteve, jo prej metali; rrjet e insekteve  jo prej metali; rrjeta të  insekteve (jo 

metalike -) për dyer; rrjeta të  insekteve (jo metalike -) për dritare; rrjeta të  dyerve, jo prej 

metali  

21  Kurthë për insekte; kurthë (Elektrike) për insekte; aparate elektrike për mbytjen e 

insekteve; kurthë(jo elktrike) për insekte; fly catchers( tërheqes i mizave) [Kurthë ose 

mbytes i mizave]; paisje dore për mbytjen e mizave; kurthë e mizave  
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(210) KS/M/ 2019/1072 

(220) 14/08/2019 

(731) Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A 

Via Foscarini 52, 31040 Nervesa della 

Battaglia  (Treviso), IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao; sheqer dhe mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale; pije 

me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i 

grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije; vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si 

zëvendësuese të kafesë; biskota; infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, 

infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i 

aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane  

35   Reklamim; shërbime të veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për 

publicitet dhe promovimin e shitjeve; reklamim për marketing të drejtpërdrejtë; shërbimet 

planifikuese për qëllime reklamimi; shërbim reklamues për promovimin e produkteve që 

kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao, sheqer dhe mjaltë, aromatizues të kafesë, kafe artificial, 

pije me bazë të kafesë, pije me bazë të çajit, pije me bazë të kakaos, pije elbi, mjaltë, elb i 

grimcuar, elb i bluar, çokollatë për pije, vafle,çokollatë, preparate bimore për përdorim si 

zëvendësuese të kafesë, biskota, infuzione, jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, 

infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i 

aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane; shpërndarje e reklamave; reklamim i 

drejtpërdrejtë me postë, gjegjësisht fletushka,prospekte, materiale të shtypura, mostra; 

shërbime të marketingut; organizim të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; 

organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese; prezantim të 

mallrave në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; botim të teksteve 

publicitare; reklamim on-line në rrjet kompjuterik; shkrimi i teksteve publicitare; shërbime 

për shitje online me pakicë të produkteve që kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao, sheqer dhe 

mjaltë, aromatizues të kafesë, kafe artificial, pije me bazë të kafesë, pije me bazë të çajit, 

pije me bazë të kakaos, pije elbi, mjaltë, elb i grimcuar, elb i bluar, çokollatë për pije, vafle, 

çokollatë, preparate bimore për përdorim si zëvendësuese të kafesë, biskota, infuzione, jo 

mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për 

të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane; shitje 

me shumicë të produkteve që kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao, sheqer dhe mjaltë, 

aromatizues të kafesë, kafe artificial, pije me bazë të kafesë, pije me bazë të çajit, pije me 

bazë të kakaos, pije elbi, mjaltë, elb i grimcuar, elb i bluar, çokollatë për pije, vafle, 

çokollatë, preparate bimore për përdorim si zëvendësuese të kafesë, biskota, infuzione, jo 

mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për 

të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane; 
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shërbime të franshizës, gjegjësisht këshillim dhe mbështetje në menaxhimin dhe 

organizimin e restoranteve, bareve, kafeneve; shërbime të shitjes me pakicë të ekspozuara 

në dritare të dyqaneve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1073 

(220) 14/08/2019 

(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. 

Zona e Re Industriale  p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  GRATA 

 

 
     

 

(511) 29  Qumësht, pije ku dominon qumështi, qumësht për kafe, zëvendësues qumështi, 

qumësht pluhur, qumësht i kondensuar, jogurt, gjalp, djath, krem, gjizë, hirë, yndyrna të 

ngrënshme  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1074 

(220) 14/08/2019 

(731) ALBI COMMERCE sh.p.k. 

Zona e Re Industriale  p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) E gjelbër, e kaltër, e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Qumësht, pije ku dominon qumështi, qumësht për kafe, zëvendësues qumështi, 

qumësht pluhur, qumësht i kondensuar, jogurt, gjalp, djath, krem, gjizë, hirë, yndyrna të 

ngrënshme  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1075 

(220) 15/08/2019 

(731) Arsim Rexhepi Rr. Isa Kastrati PN, 

Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt 

 
 

(540)   
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(511) 39  Transporti, pergatitja e udhetimit me mjete te transportit te kontraktuara  

43  Sherbimet e hotelit, akomodimi, sigurimi i ushqimit, rezervimi i dhomave, guida 

turistike etj;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1076 

(220) 16/08/2019 

(731) GERIS SH.P.K. Magjistralja  Ferizaj- 

Prishtinë, Ferizaj, KS 

(591) E kaltërt 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë dhe veshje , prodhimi i këpucëve, prodhim i veshjeve, artikuj të lëkurës, 

shitja dhe blerja e këpucëve, veshjeve dhe produkteve tjera të lëkurës  

35  Tregti me pakicë dhe shumicë, reklamim, menagjim biznesi, tregti me pakic e këpucëve 

dhe artikujve tjerë të lëkurës, tregti me shumicë jo e specializuar 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1077 

(220) 16/08/2019 

(731) GERIS  SH.P.K. Magjistralja  Ferizaj- 

Prishtinë, Ferizaj, KS 

(591) E kaltërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Këpucë dhe veshje , prodhimi i këpucëve, prodhim i veshjeve, artikuj të lëkurës, 

shitja dhe blerja e këpucëve, veshjeve dhe produkteve tjera të lëkurës  

35  Tregti me pakicë dhe shumicë, reklamim, menagjim biznesi, tregti me pakicë e 

këpucëve dhe artikujve tjerë të lëkurës, tregti me shumicë jo e specializuar 
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(210) KS/M/ 2019/1078 

(220) 16/08/2019 

(731) Toyota Material Handling Europe AB 

595 81Mjolby Sweden, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BT 

 

 
     

 

(511) 32  ''Automjete;kamionë ngritës me pirunë industrial;kamionë me kunderpeshë 

elektrike;lëvizëse elektrike që përdoren në depo dhe transportues për kembesor;traktor 

tërheqës;kamionë të ngritjes me pirun të kundërpeshes së motorit me djegie të 

brendshme;kamion dhe transportues me paletë manuale të dorës dhe gjysëm kapaciteti te 

fuqisë;automjete te drejtuara ne mënyrë automatike;pjesë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1079 

(220) 16/08/2019 

(731) Booz Allen Hamilton Inc. 8283 

Greensboro Drive McLean, Virginia 22102 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BOOZ ALLEN HAMILTON 

 

 
     

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për analitikë të biznesit dhe menaxhim të 

bazës së të dhënave në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të 

konsumatorëve, përformancën e uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor, 

komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe 

prodhimit; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për përputhshmëri me rregulloret 

qeveritare në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe publike; kompjuterë, harduer 

kompjuterik dhe pajisje periferike ndërvepruese kompjuterike; programe dhe softuere 

kompjuterike, gjegjësisht softuer kompjuterik për kapjen e të dhënave biometrike njerëzore, 

krijuar prej modelit të të dhënave sensorike për zbulimin dhe parashikimin e anomalive, 

grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave, sistemet informative gjeografike, gërmime 

dhe analitikë të të dhënave, komnikimet për të rritur bashkëpunimin, dhe procesimin e 

imazheve dixhitale, të gjitha në fushën e biometrikës, analitikën e punëve në re, gërmimin e 

të dhënave, vizualizimin, dhe imaxheve lëvizëse; publikime që mund të shkarkohen, 

gjegjësisht libra, buletine, dhe raporte në fushën e menaxhimit, konsulencës teknologjike, 

inxhinierisë dhe inovacionit; aplikacione të shkarkueshme mobile në fushën e sigurisë 

kibernetike dhe inteligjencën e biznesit; aparate të identifikimit biometrik”  

35   “Shërbime konsulence të menaxhimit në industri të ndryshme dhe fusha të biznesit, 

gjegjësisht hapësirës ajrore, mbrojtjes, prodhimit, menaxhimit teknologjik, elektronikës, 
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kujdesit shëndetësor, kimikateve, farmaceutikëve, kontraktimeve qeveritare, transportit, 

marketingut, edukimit, shërbimeve bankare, shërbimeve komunale, shërbimeve të 

sigurimit, energjisë, telekomunikimeve, dhe menaxhimit të mjedisit; shërbime të analizimit 

të të dhënave biznesore në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të 

konsumatorëve, performancës së uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor, 

komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe 

prodhimit; këshillime profesionale mbi organizimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të 

problemeve – gjegjësisht në fushën e planifikimit organizativ, krijimin e politikave, 

përmirësimin e operimeve, përmirësimin e produktivitetit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e 

personelit, dhe të ngjashme”  

41   “Shërbime edukimi në natyrën e mbajtjes së seminareve, punëtorive, dhe konferencave 

në fushën e menaxhimit të biznesit”  

42  “Shërbime këshillimi teknologjik; shërbime të sigurisë kibernetike, gjegjësisht një 

platformë e sigurisë kibernetike me bazë në re si një shërbim për zbulimin e kërcënimeve 

kibernetike; këshillime të sigurisë kibernetike kompjuterike; ofrime të një uebsajti që 

përmbanë informata teknologjike në fushën e sigurisë kibernetike; dizajnim dhe krijim të 

uebsajteve për tjerët; shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer për 

përdorim në analitikën e të dhënave, analizimin e projekteve, dhe sigurinë e bazuar në 

lokacion; provajder (ofrues) të shërbimeve të aplikacioneve që përfshinë ndërfaqe të 

programimit të aplikacioneve (API) për analizim të kërcënimeve financiare; dizajnim dhe 

zhvillim të softuereve kompjuterike për tjerët; shërbime të inxhinierisë për tjerët në fushën 

e infrasftrukturës, energjisë, mjedisit, shkencës, integrimit të sistemeve, dhe sistemeve të 

armëve që drejtohen me energji”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1080 

(220) 16/08/2019 

(731) Booz Allen Hamilton Inc. 8283 

Greensboro Drive McLean, Virginia 22102 

,US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  BOOZ ALLEN 

 

 
     

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për analitikë të biznesit dhe menaxhim të 

bazës së të dhënave në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të 

konsumatorëve, përformancën e uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor, 

komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe 

prodhimit; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për përputhshmëri me rregulloret 

qeveritare në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe publike; kompjuterë, harduer 

kompjuterik dhe pajisje periferike ndërvepruese kompjuterike; programe dhe softuere 

kompjuterike, gjegjësisht softuer kompjuterik për kapjen e të dhënave biometrike njerëzore, 

krijuar prej modelit të të dhënave sensorike për zbulimin dhe parashikimin e anomalive, 

grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave, sistemet informative gjeografike, gërmime 

dhe analitikë të të dhënave, komnikimet për të rritur bashkëpunimin, dhe procesimin e 

imazheve dixhitale, të gjitha në fushën e biometrikës, analitikën e punëve në re, gërmimin e 
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të dhënave, vizualizimin, dhe imaxheve lëvizëse; publikime që mund të shkarkohen, 

gjegjësisht libra, buletine, dhe raporte në fushën e menaxhimit, konsulencës teknologjike, 

inxhinierisë dhe inovacionit; aplikacione të shkarkueshme mobile në fushën e sigurisë 

kibernetike dhe inteligjencën e biznesit; aparate të identifikimit biometrik”  

35  “Shërbime konsulence të menaxhimit në industri të ndryshme dhe fusha të biznesit, 

gjegjësisht hapësirës ajrore, mbrojtjes, prodhimit, menaxhimit teknologjik, elektronikës, 

kujdesit shëndetësor, kimikateve, farmaceutikëve, kontraktimeve qeveritare, transportit, 

marketingut, edukimit, shërbimeve bankare, shërbimeve komunale, shërbimeve të 

sigurimit, energjisë, telekomunikimeve, dhe menaxhimit të mjedisit; shërbime të analizimit 

të të dhënave biznesore në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të 

konsumatorëve, performancës së uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor, 

komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe 

prodhimit; këshillime profesionale mbi organizimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të 

problemeve – gjegjësisht në fushën e planifikimit organizativ, krijimin e politikave, 

përmirësimin e operimeve, përmirësimin e produktivitetit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e 

personelit, dhe të ngjashme”  

41  “Shërbime edukimi në natyrën e mbajtjes së seminareve, punëtorive, dhe konferencave 

në fushën e menaxhimit të biznesit”  

42   “Shërbime këshillimi teknologjik; shërbime të sigurisë kibernetike, gjegjësisht një 

platformë e sigurisë kibernetike me bazë në re si një shërbim për zbulimin e kërcënimeve 

kibernetike; këshillime të sigurisë kibernetike kompjuterike; ofrime të një uebsajti që 

përmbanë informata teknologjike në fushën e sigurisë kibernetike; dizajnim dhe krijim të 

uebsajteve për tjerët; shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer për 

përdorim në analitikën e të dhënave, analizimin e projekteve, dhe sigurinë e bazuar në 

lokacion; provajder (ofrues) të shërbimeve të aplikacioneve që përfshinë ndërfaqe të 

programimit të aplikacioneve (API) për analizim të kërcënimeve financiare; dizajnim dhe 

zhvillim të softuereve kompjuterike për tjerët; shërbime të inxhinierisë për tjerët në fushën 

e infrasftrukturës, energjisë, mjedisit, shkencës, integrimit të sistemeve, dhe sistemeve të 

armëve që drejtohen me energji”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1081 

(220) 16/08/2019 

(731) D.P.H. "MASARI" Prishtinë, rr. 

Nazim Gafurri p.n., KS 

(591) E bardhë, e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve  
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(210) KS/M/ 2019/1082 

(220) 19/08/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ADAKVEO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1084 

(220) 20/08/2019 

(731) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 

1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 
 

(540)  G-SHOCK 

 

 
     

 

(511) 9  Orë intelegjente (të mençme), kompjuter portative; përcjellës portative të 

aktiviteteve; monitorë portativ për çfaqjen e video përmbajtjeve; bateri; mbushës të 

baterive; kabllo për mbushje; adapter elektrik; dëgjuese të cilat vendosen në vesh dhe 

dëgjuese të cilat mbahen sipër kokës; aplikacione mobile dhe softverë të cilët mirren 

(shkarkohen) nga internet për procesimin, kontrollimin dhe editimin e të dhënave nga orët 

intelegjente dhe paisjet mobile të cilat posedojnë sisteme globale të pozicionimit, kompasë, 

barometra, matës të lartësive, pedometra, numërues të shpejtësisë së rrahjes së zemrës, 

akselerometër dhe termometër; orë intelegjente të cilat posedojnë funksionin  e radio-

kontrollimit; pjesë dhe pasije për këto produkte  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1085 

(220) 21/08/2019 

(731) CellAED Life Saver Pty Ltd 1 Lesley 

Close, Elanora Heights NSW 2101, AU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CellAED 

 

 
     

 

(511) 10  ''Monitor për defribilator, defribilatorët"  
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(210) KS/M/ 2019/1086 

(220) 21/08/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MPX 

 

 
     

 

(511) 9   “Harduer kompjuterik; pajisje periferale kompjuterike, akseleratorë (shpejtues) të 

grafikës, dhe njësi të procesorëve të grafikës”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1087 

(220) 21/08/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MPX MODULE 

 

 
     

 

(511) 9    “Harduer kompjuterik; pajisje periferale kompjuterike, akseleratorë (shpejtues) të 

grafikës, dhe njësi të procesorëve të grafikës.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1088 

(220) 21/08/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 
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video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e 

pajisjeve mobil, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

periferike për kompjuterë, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

television, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; 

matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; 

pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; 

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; 

mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe 

incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda]; pajisje 

kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve 

mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve 

mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe 

sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kartela krediti të 

koduara dhe lexues të kartelave; terminale dhe pika të pagesave dhe transaksioneve 

elektronike; kartela krediti të koduara dhe lexues të kartelave; terminale dhe pika të 

pagesave dhe transaksioneve elektronike; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik 

dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për 

përdorim me me të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pjesë 
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periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e 

video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike 

për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; 

regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; 

makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; makinë 

për selektimin e cmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela 

njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; 

ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike 

për kontrollimin nga distance të operacioneve industrial; burgosës me dritë; elektrolizer; 

aparate për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për 

shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për 

vezë; fishkëllues për qenë; magnetë dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm 

për persona me aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  

dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të 

konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e 

nxehtësisë; thermostat; ekran, senzorë dhe controller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 

elektrike (me ditë të zbehtë); aparate për kontrollimin e ndricimit; prize leketrike; 

ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt 

të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe 

zinxhirë për dyer dhe dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; 

sistemet e sigurisë dhe survejimit të banimeve.”  

42   “Shërbime kompjuteri; softuer si një shërbime (SAAS); provajder (ofrues) të 

shërbimeve të aplikacioneve; platforma si një shërbime (PAAS); dizajnimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve kompjuterike, softëare, pjesëve periferike dhe kompjuterë dhe video lojëra; 

shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe softëare; programimi kompjuterik; 

hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; magazinimin elektronik të të dhënave; 

shërbime informatike cloud; dhënia me qira e pajisjeve kompjuterike, programeve 

kompjuterike dhe periferikësh; sigurimi i softuerit jo të shkarkueshëm në internet; shërbime 

konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe 

aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të dhënave; shërbimet e 

enkriptimit të të dhënave; sigurimi i informatave kompjuterike ose informacionit 

kompjuterik në internet; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e pajisjeve kompjuterike, 

softëare, periferikësh dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike, diagnostifikim 

dhe problemeve të problemeve të pajisjeve kompjuterike dhe softuerit, si dhe shërbime të 

ndihmës kompjuterike; krijimi, dizenjimi dhe mirëmbajtja e internetit; shërbimet e uebfaqes 

së internetit; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; krijimin e indekseve të informacionit në 

internet, faqeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në internet dhe në rrjetet e tjera të 

komunikimeve elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të 

internetit që u mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, 
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dhe dokumente tjera; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; hulumtime mjekësore; laboratore mjekësore; 

informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u 

përmendën më sipër.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1089 

(220) 21/08/2019 

(731) N.P.H “RESTORANT SHARRI” 

Fshati Strazhë, Kaçanik, KS 

(591) Ngjyrë kafe, e verdhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish dhe produktet e mishit, shpedin vici, ramstek skare me kërpudha teferguara, 

ramstek me sos te kërpudhave, pepeverde, biftek skare, biftek me kpurdha te ferguara, 

biftek sos te kërpudhave, pepeverde, biftek sharri, pikantina allaparmigjana, sallat pule, 

pleskavicë skare, pleskavicë sos krem, pleskavicë sharri, file pule skare, file pule sos krem, 

file e mbushur, shnicell pule, mish vici ne skare, kombinim nga skara, mish furre, mish 

qengji, mish edhi  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1092 

(220) 22/08/2019 

(731) Fleton Sadiku Gjylekarë, KS  

(591) E kuqe, e bardhë, e verdhë 

 
 

(540)   
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(511) 4 Vajra dhe yndyrat industriale:lubrifikantë:lëndët djegëse (përfshir edhe gazolinën e 

motorëve); diesel;euro super; Gln         

35  Reklamm,menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksion zyre    

    

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1095 

(220) 23/08/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CEC 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1096 

(220) 23/08/2019 

(731) SOREMARTEC S.A. 

Findel Business Center, Complexe B, Rue 

de Trèves L-2632 Findel, Luxembourg, LU 

(591) E zezë, portokali-e kuqe, e bardhë, 

kafe, bezh, e verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe noodles (shirit, ose tub 

makarona prej brumi); tapiokë dhe sago; miell preparate të bëra nga drithërat; bukë, pasta 

dhe ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë ushqimorë; sheqer, mjaltë, 

treacle(krem ëbmëlsirash); maja, pluhur- për pjekje; kripë, aromatizues, erëza, barishta të 

konservuara; uthull, salca dhe aromatizues të tjerë ushqimor; akull (ujë i ngrirë)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1097 

(220) 23/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  so free 

 

 
     

 

(511) 3  Artikuj tualeti; preparate për pastrimin e trupit dhe për kujdesin e bukurisë; 
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deodorantët dhe antiperspirantët( kundër djersës); vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; 

sapunë dhe xhel; preparate make-up (grim); preparate e flokëve dhe trajtimi; yndyra per 

qellime kozmetike; kozmetikë; vajë per qellime kozmetike; vaj masazhi; tissues(kuti me 

faculeta) të impegrimuar me locion kozmetike; kondicioneret e kutikulave; vaj për qëllime  

tualeti; pastrues per brusha kozmetike; lesh pambuku për qëllime kozmetike; kozmetik 

organike; parfume dhe aromatizues; preparate per banjo; preparate per kujdesin e lekurës; 

shkum per pastrimin e lëkurës; kremra kozmetikë dhe locione, locione bukurie; preparate 

dushi per higjenë personale ose për qellime deodoranti(tualeti); serume bukurie; mist i 

trupit; preparate per heqjen e flokve dhe rruajtje; gjalpë për trup dhe fytyrë; vaj per trup dhe 

fytyrë; larësit e trupit dhe të flokëve; shkumë për pastrimin e trupit; vajra eterike; vajra 

aromatizuese; vajra aromatike; ujë floral(lulëve); vajra esencial të përziera; vaj kokosi per 

qellime kozmetike; caji vaj i pemëve; preparate per largim të ngjyrave; heqësit e njollave; 

sapun i lëngshëm per larjen e enve; tableta per larjen e enëve; detergjent per larjen e enve; 

preparate per pastrimin e gjamave; preparate per shkelqim(polirim); pastrues i shkumës; 

agjentë pastrimi për qëllime shtepiake; vajra per qellime pastrimi; sperkatës freskues 

pëaromatizuesin e pëlhurave; aromatizues per automobil; detergjent i lëngshem per larjen e 

enëve; fasuleta të inkorporuara( me permbajtje) të preparateve për pastrim; fasuleta për 

syza të inkorporuara( me përmbajtje) te detergjenteve; preparate pastrimi i inkorporuar(me 

permbajtje) ne peceta; pastrues për qëllime shtëpiake; aromatizues ajri me pipëz difuzore; 

aromatizues shtëpiak; pluhur pastrimi; sapun; sapunët në formë xheli; sapunë për kujdesin e 

trupit; pastrues intim për qëllime të higjenës personale, jo mjekësore; larës vaginal për 

higjenë personale ose për qëllime deodoranti; dush jo-mjekësore; preparate kozmetike për 

lëkurë të thatë gjatë shtatzanisë; peceta të impegrimuar për qëllime kozmetike; shampon; 

krem për duar; sapun për duar; locione për duar; agjentë pastrimi për duar; maska dore për 

kujdesin e lëkurës  

5  Tampona higjenike; preparate sanitare dhe artikuj; supliment (shtesa) dietike dhe 

preparate dietike; cache(doza) për qëllime farmaceutike; pantyliners(peceta higjenike); 

panty liners(peceta higjenike) [sanitare]; fashë menstruacionesh; veshje higjenike; preparate 

dushi për qëllime  mjekësore; tissues(kutie me faculeta) të impegrimuar me preparate 

antibakteriale; tissues(kuti me faculeta) të impegrimuar me preparate antibakteriale; 

tissues(kutie me faculeta) të impegrimuar me locione farmaceutike; dezinfektuesit të 

impegrimuar në tissues(kutie me faculeta); preparate in vitro për parashikimin e evolucionit 

për përdorim ne shtepi; preparate kimike për diagnoztifikimin e shtatzanisë; produkte 

farmaceutike dhe preparate për hidratimin e lëkurës gjatë shtatzanisë; preparate për testimin 

e shtatzanisë; preparate për testimin e shtatzanisë për përdorim shtëpiak; pllastera, materiale 

fashatimi; fashë ngrohëse për qëllime mjeksore; dezinfektuesit; dezinfektuesit dhe 

antiseptikët; wipes(fasuleta) higjenike; lecka pastrimi të impegrimuar me dezinfektues për 

qëllime higjenike; incontinence(pelena) për nevoja personale; pelena per foshnje dhe 

incontinence(pelena) per nevoja personale; rroba incontinence(pelena) për nevoja 

personale; preparate per kontrollin e insekteve dhe artikuj; pije per foshnje; infant 

formula(ushqim per bebe) pa llaktozë, qumshesht pluhur[ushqim per bebe]; fruta në form 

pluhuri- pije te perziera me supliment aromatizues dietik; supliment ushqyes; tableta 

vitaminash; vitaminash ne form pikash; supliment vitaminash; preparate sanizuese të 

duarve; locione antibakteriale te duarve; artikuj absorbues për higjenën personale; preparate 

antiseptike per kujdesin e trupit; pastrues antibakterial i fytyrës  

35  Reklamim, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; shërbime klerike; produkte te 
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manifestimeve dhe sherbimet e paraqitjeve te produkteve; aranzhimi i kontratave, per te 

tjeret, për shitjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve; sherbime komerciale dhe 

informacione per konsumatoret, gjegjësisht ankande, marrja me qira e makinave shitëse 

automatike, broker, organizimi i kontakteve te biznesit, blerje kolektive, vlersime 

komerciale, pergatitja e garave, biznes i agjencisë, shërbime te importit dhe eksportit, 

negocime dhe ndermjetsime, porosi, krehasimi i qmimeve, shërbimet e prokurimit, për të 

tjerët, shërbimet e pajtimit; asistenë biznesi, menaxhim dhe shërbimet administrative; 

analiza e biznesit, shërbime kerkimore dhe informacioni; shërbime te shitjes me pakicë dhe 

shpërndarje me shumicë në fushën e artikujve të tualeteve, sapun; kozmetikë, preparate 

pastrimi dhe aromatizues, preparate aromatike, preparate sanitare dhe artikuj, aparatet 

mjekësore dhe veterinare dhe instrumente, artikuj tekstili dhe zëvendësues të pëlhurave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1098 

(220) 23/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH  Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Preparate dushi për higjenë personale   ose për qellime deodoranti [tualeti]; Larës 

vaginal për higjenë personale ose për qellime deodorant; Pastrues intim për qëllime të 

higjenës personale, jo mjekësore; Dush- jo mjekësore; artikuj tualeti; peceta të impegrimuar  

me detergjent për pastrim; Preparate kozmetike për lëkurë  të thatë gjatë shtatëzanisë; 

peceta të impegrimuar për qellime kozmetike  

5   Tampona higjenike; Preparate sanitare dhe artikuj; Supliment(shtesa) dietike dhe 

preparate  dietike; Cache (doza) për qëllime farmaceutike; Pantyliners (peceta higjenike); 

Panty liners (peceta higjenike) [sanitare];Fashë menstruacionesh; Veshje higjenike; 

Preparate dushi për qëllime mjekësore; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar me 

preparate antibakteriale; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar me me locione 

farmaceutike; Preparate  in vitro për parashikimin e ovulacionit për përdorim në shtëpi; 

Dezinfektuesit të impegrimuar në tissues(kutie me faculeta ); Preparate kimike për 

diagnostikimin e shtatzanisë; Produkte farmaceutike dhe preparate për hidratimin e lëkurës 

gjatë shtatëzanisë; Preparate për testimin e shtatzënisë; Preparate për testimin e shtatzënisë 

për përdorim shtëpiak; Pllastera, materiale fashatimi; Fashë e ngrohëse për qëllime 

mjekësore; Dezinfektuesit; Dezinfektuesit dhe antiseptikët; wipes(fasuleta) higjenike; 

Lecka pastrimi të impegrimuar me dezinfektues për qellime higjenike; Incontinence 

(pelena)  për   nevoja  personale; pelena për foshnje dhe Incontinence (pelena) për   nevoja  

personale; Rroba Incontinence (pelena) për   nevoja personale; testuesit e spermës  

10   Kupa menstruale; Çanta dushi; Aparatet diagnostikuese për testimin e shtatzënisë; 

Çanta për grumgbullimin e lëngjeve të trupit; Dorashka për përdorim mjekësor; Doreza për 

qëllime mjekësore; Incontinence (pelena) për   nevoja  personale në formë të qarqafave  

24  Dorashka për banjo; mallrat prej tekstili, dhe zëvendësuesit e mallrave prej tekstilit  
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35  Reklamim; menaxhim  i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime klerike; produkte te 

manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; aranzhimi i kontratave, për të 

tjerët, për shitjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve; sherbime komerciale dhe dhe 

informacione për konsumatorët, gjegjësisht ankande, marrja me qira e makinave shitëse 

automatike, broker, organizimi i kontakteve të biznesit, blerje kolektive, vlerësime 

komerciale, përgatitja e garave, biznes  i agjencisë, shërbime të importit dhe eksportit, 

negocime dhe ndërmjetësime, porosi, krahasimi i çmimeve, shërbimet e prokurimit, për të 

tjerët, shërbimet e pajtimit; asistenë biznesi, menaxhim dhe shërbimet administrative; 

analiza e biznesi, shërbime kërkimore dhe informacioni; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shpërndarje me shumicë në fushën e artikujve të  tualeteve, sapun; kozmetikë, preparate 

pastrimi dhe aromatizuese, preparate aromatike, preparate sanitare dhe artikuj, aparatet 

mjekësore dhe veterinare dhe instrumente, artikuj tekstili dhe zëvendësues të pëlhurave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1099 

(220) 23/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Shtojcat dietike dhe përgatitjet dietike; Depo për qëllime farmaceutike; Fijet 

dietike; Pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Substancat dietike të adaptuara për 

përdorim mjekësor; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Përgatitjet 

albuminoze për qëllime mjekësore; Pije medicinale;Çaj medicinal; Shtesa ushqimore; 

Preparate vitaminash; Formula e foshnjës; Ushqim për bebe; Qumësht pluhur për bebe; 

Miell laktik për bebe;  

29  Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; 

Supa dhe ekstrakte, ekstrakte mishi; Frutat, kërpudhat dhe perimet e përpunuara (përfshirë 

arrat dhe pulset); Vezët e zogjve dhe produktet e vezëve; gjalpë; kremgjalpi; gjizë; 

Qumësht kikiriku; Pije me bazë qumështi bajame; Pije me bazë qumështi badiava; Pije me 

bazë qumështi kokosi; Qumështi i kondensuar; Qumështi i tërshërës; Qumesht arre kokosi; 

kos; Qumësht bajame; qumësht; margarinë; Zëvendësuesit e qumështit; Pijet e qumështit, 

mbizotërimi i qumështit; Produkte qumështi; Qumësht pluhur; Qumështi i orizit; Shllak 

embelsire; Qumësht soje; dhallë; Kremrat për pije; Prostokvasha [qumësht i thithur]; vezë; 

Vezë pluhur; Zëvendësuesit e vezëve; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; Gjalpë 

kakao për ushqim; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Vaj liri për ushqim; Vaj misri për 

ushqim; Vaj misri (për ushqim); Vaj ulliri për ushqim; Vaj kokosi për ushqim; Vaj kernel 

palme për ushqim; Vaj palme për ushqim; Vaj i perpunuar për ushqim; Vaj susami për 

ushqim; Vaj fasule për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Vaj luledielli [për ushqim]; Vajra 

për ushqim; Yndyrnat ushqimore; Vajra me erëza; Ajvar [specat e ruajtur]; datat; Patate të 

skuqura frutash; Qipsa prej patateve me pak yndyrë; Jelekët e frutave; Tul frutash; Ushqim 
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rostiçeri me bazë frutash; Perime të thara në ngrirje; Fruta të gatuara; Perime, të gatuara; 

Perime, të konservuara; qese perimesh; Perime, të thata; Arra me aromë; Frutat e 

kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara;  patatina; patate krokante; Manaferrat, të ruajtur; Perime 

të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta, të ruajtura; Frutat, kallaji; rrush të thatë; 

Tofu; Kikirikë, të përgatitur; Lajthia, të përgatitura; Lajthia të përpunuara; Bajame të 

përpunuara; Arra të përpunuara; Farërat, të përgatitura; Farat e lulediellit, të përgatitura; 

Patate të skuqura  perimesh; Ushqime me rostiçeri me bazë perimesh; Datat e thata; Fasule 

të thata; Fiq të thatë; Thjerrëzat e thata; Pulsione të thata; Kërpudha, të ruajtura; Ushqime 

me rostiçeri të bazuara në arrë; Lëngje perimesh për gatim; Perime të përpunuara; Mollë të 

përpunuara; Snacks me bazë frutash të thata; Jellies, bllokime, komposto, përhapja e 

frutave dhe perimeve; Përhapjet me bazë perimesh; Gjalpë arrë djathë; Gjalp kikiriku; 

Përhapja e frutave; Jellies për ushqim; Jelek perimesh; komposto; jams; Gjalpë bajame; 

Marmalade; Përhapjet e bazuara në arrë; Paste domate; Pete perimesh; Përhapjet që 

përbëhen kryesisht nga frutat; Përhapje që përbëhet kryesisht nga vezë; supë; Përqendrimet 

e supës; Ekstrakte mishi; Supa; Përgatitjet për të bërë supë; Përgatitjet për të bërë buillon; 

Ekstrakte të shpendëve; Përzierje për të bërë supë; Kube të aksioneve; Supë e 

menjëhershme; Pureja e domates; Ruajtja e domates; Lëng domate për gatim; Burger 

perimesh; Tahini [pastë e farës së susamit]; Xhenxhefil i kristalizuar; Ullinj, të ruajtur;  

Ghee(ushqim Indian); Patate të skuqura banane; Soja [e përgatitur]; Shkopinj Beancurd; 

Patate pure; Farat e ngrënshme; Spec djeges per mishra; Soje të përpunuara; Arra të 

pjekura; Arra të ruajtura; Arra të kripura; Snack vetem me bazë arrë dhe farëra; Përzierje të 

frutave dhe arra; Përzierjet e rostiçeris që përbëhen nga fruta të dehidratuara dhe arra të 

përpunuara; Gjalp me arrë pluhur; Gjalpi i bërë nga arra; Bllokim luleshtrydhe; Mangot e 

përpunuara; Mango të thata; Kos me soje; Qumësht soje pluhur; Pijet me bazë soje të 

përdorura si zëvendësues të qumështit; Vaj soje; Patate të skuqura soje; Fasule të thata të 

sojës; Fasulet e sojës, të konservuara, për ushqim; Bare ushqimore me bazë soje; Rrënjë në 

shurup; Kokosit të copëtuar; Pluhur qumështi kokosi; Qumështi i arrës së kokosit që 

përdoret si pije; Ushqime me bazë kokosi; Arra shqeme (të përgatitura -); sallam; 

Thjerrëzat, të ruajtura; Supa të konservuara; Patate të skuqura kokosi; Vaj ulliri; Snacks me 

bazë tofu; Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; 

Shufra organikë dhe snack me bazë farash; lloji i arrave indiane të kripura; Përhapja e 

lajthisë; Përhapje që përbëhen nga paste e lajthisë; Pastë ulliri; karrota; Thekon prej  frutave 

të kivit; Thekon pjeshke; Thekon murriz; Fije karkaleci; Fasule të pjekura; Fasule të 

gatuara; Fasule të konservuara; Fasule, të ruajtura; Fasule të gatuara në salcë soje 

(Kongjaban); Pijet me bazë të tërshërës [zëvendësuesi i qumështit]; Sallatat e perimeve të 

para-prera; Patate të skuqura me bazë perimesh; Stoku i perimeve;  

30   Bukë; drithëra; Akull, akullore, kos të ngrirë dhe sorbets; Drithëra të mëngjesit, qull 

dhe fara; Pasta, ëmbëlsira, tarta dhe biskota (biskota); Pasta të thata dhe të freskëta, petë 

dhe topa brumi; Agjentë për maja dhe maja; Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e 

tyre; Miell; Miell *; Salcat e këndshme, chutneys dhe pastat; Bare drithëra dhe bare 

energjetike; Rice; Shurupe dhe probleme. Kripëra, erëza, aromatizues dhe kremrat; 

Kondicion ushqimor që përbëhet kryesisht nga ketqap dhe salsa; Xhel dhe mbushje të 

ëmbla; Embëlsira (karamele), bare karamele dhe çamçakëz; Brumëra, plaçkitës dhe 

përzierje për to; Kokrra, niseshte të përpunuara dhe sende të bëra prej tyre, përgatitje pjekje 

dhe maja; Sheqernat, ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e 

bletëve; Shurup panje; Shurup Agave [ëmbëlsues natyral]; Aromatizues, përveç vajrave 
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thelbësorë, për pije; Erëza për pjekje; Ëmbëlsira [karamele]; Uthull me aromë; Kapucino; 

Biskota petit-beurre; Çaj Kinez; Chutneys [Ereza); Kafe pa kafe; Ekspres; uthull; 

Ëmbëlsirat; Pije të përgatitura kafeje; Krem frutash [salca]; Kafe e bluar; Fasule kafeje, të 

pjekura; Pije me bazë çaji; Bare drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë drithëra; Përgatitjet e 

drithërave; Patate të skuqura, [produkte drithërash]; Petë të thata; Makarona të thata; erëza; 

condiments; bollgur; Thekon tërshërë; Tërshëra; Mjalt; Elbi i grirë; Elb i grimcuar; Vakt 

elbi; Bukë të freskëta; Keku me domate; biskota; Kakao pluhur; Përzierje kakao; Pije me 

bazë kakao; kakao; Pije me bazë kafeje; Kafe artificiale; Kafe; ëmbëlsira; Miell misri; 

marinades; Oriz i kremuar; Muesli; Bare Muesli; mbëlsuesit natyralë; Infuzione, jo 

medicinale; Pete; Salcë makarona; Pesto [salcë]; Brumë pica; Krem ëmbëlsirash; Oriz i 

mbushur; Çokollate; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; mustardë; Salcat [condiments]; brumë; 

Makarona; Salce domatesh; Bimë të përpunuara; Tërshëra të përpunuar; Misër i përpunuar; 

Drithëra të përpunuara; Gruri i përpunuar; Ereza; Brumëra të bukës; Përzierjet për 

përgatitjen e bukës; vakt; Ushqime meze të lehtë të përgatitur nga misri; Çaj; Çaj ; 

Ëmbëlsirat e bajames; Lule ose gjethe për t’u përdorur si zëvendësues të çajit; 

baguettes(lloj buke); Buke krokante; Pite jo-mish; Krem çokollate; Thekon misri; Kafe e 

maltë; Pije me bazë çokollate; Couscous (lloji i bollgurit në kokrrizat e bëra nga gruri i 

grimcuar [semolina]; Quinoa, të përpunuara; Rusks; Gruri i grumbulluar; Xhinxher pluhur; 

marzipan; çokollata; Produkte të bazuara në çokollatë; qirinj me çokollatë; Bajame të 

mbuluara në çokollatë; Mishrat e frutave; [përveç asaj për përdorim mjekësor]; Snacks 

tortilla; Snacka për ëmbëlsira; Tortellini; ravioli; pilaf me lëng pule; Polenta; Ushqimi i 

përgatitur me bazë orizi; Miell hikërror; Petë me hikërror; Petë te pjekura; Bare të veshura 

me çokollatë; Granola te qeruara; Bare të bazuara në grurë; Bare ushqimore me bazë 

drithëra; Kokoshka e veshur me karamel me arra të ëmbëlsuar; Salcat që përmbajnë arra; 

Salcat e aromatizuara me arra; Ëmbëlsirat e arrave; Arra të veshura [pastiçeri]; Arra të 

veshura me çokollatë; Përhapja e çokollatës që përmban arra; Përhapja e sanduiçit e bërë 

nga çokollata dhe arrat; Shufra rostiçeri që përmbajnë një përzierje kokrrash, arra dhe fruta 

të thata [ëmbëlsira]; Miell arre; Miell soje; Salce soje; Pastë e fasules së sojës [condiment]; 

Patate të skuqura misri; Produkte ushqimore të rostiçeri të bëra nga mielli i misrit; Patate të 

skuqura misri me aromë perimesh; Karamele misri; melasë; Shurupe aromatizues; Shurup 

për ushqim; Top shurupi; drurin e arrëmyshkut; Perberes orizi; Enët e thara me ngrirje me 

përbërësin kryesor janë orizi; Enët me bazë orizi; Embëlsira orizi të veshura me çokollatë; 

Ushqimi i thatë dhe i lëngshëm i gatshëm për t’u shërbyer, kryesisht i përbërë nga orizi; 

Vermicelli i orizit; Miell orizi; Miell niseshte orizi; Qull; Bukë, të përpunuara; Sheqeri, 

mjalti, tradhti; Drithëra të mëngjesit që përmbajnë mjaltë; Ushqime të shijshme me bazë 

misri; kokoshka; Kokoshka me aromë; Kripë për kokoshka; Fasule kafeje të veshura me 

sheqer; Leh çokollate që përmban fasule kafeje; Ketchup [salcë]; Spageti të konservuar në 

salcën e domates; Salcat kerri; Pasta kerri; Pluhur kerri [erëz]; Përzierje kerri; Embelsirat e 

susamit; Farat e susamit të pjekura dhe të bluara për përdorim si erëza; Mikset e gatimit; 

revani; Vafers (vafers); Biskota që përmbajnë fruta; Biskota që kanë një shtresë çokollate; 

Gishtat sfungjikë [ëmbëlsira]; Embelsira vegane; Majonezë vegan; Qull qull; 

Flapjacks(petulla me përbëje te ndryshme); Miell i tërshërës; Bare të tërshërës; Miell 

perimesh;  

31  Bajame [fruta]; Produkte bujqësore, kopshtare dhe pyjore dhe produkte akuakultures; 

Të lashtat bujqësore dhe akuakulturore, kopshtaritë dhe produktet pyjore; bimëve; Fungi; 

Fruta të freskëta, arra, perime dhe barishte; Malte dhe drithëra të papërpunuara; Arra 
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[fruta]; Fruta, të freskëta; Perime, të freskëta; Kokrra [drithëra]; Tershere; Theker; gruri; 

elb; Quinoa, e papërpunuar; Drithëra të papërpunuara; Farat e lirit, të papërpunuara; Susam 

ushqimor, i papërpunuar; Arra të papërpunuara; Fruta Tropikale të freskët; Lëmsh i freskët; 

Misër i freskët; Misër i pa përpunuar; Arra të freskëta prej kajsi; Lajthia, të freskëta; Ullinj, 

të freskët; Mulch( (plehëra) kashte;  

32   Pije joalkoolike; Pije të gazuara me aromë; Pije me bazë arrë dhe soje; lëngje; Ujë; Pije 

aloe vera, jo-alkoolike; Pije te lehta; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pije jo-alkoolike me 

lëng frutash; Nektarët e frutave, jo-alkoolikë; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; 

Pluhurat për pije thithëse; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; Pastilat për pije 

thithëse; Lëngje perimesh [pije]; Pije izotonike; Ujë i gazuar; Limonata; pije; Pije me hirrë; 

Pije sportive të pasura me proteina; Smoothies(lengje frutash); Ujëra [pije]; Pijet me bazë 

soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Shurupe për pije; Pije Guarana; Uji i arrës së 

kokosit si pije; Pijet me bazë kokosi; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve me ujë të 

arrës së kokosit; Smoothies (pije e trashë me fruta të freskëta) që përmbajnë kokrra dhe 

tërshërë; Pije joalkoolike që përmbajnë lëngje perimesh;  

35  Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës për reklamim, 

kohë dhe media; Demonstrimin e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produktit; 

Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit promovues; Shërbime të 

marrëdhënieve me publikun; Shfaqje tregtare dhe shërbime të ekspozitës tregtare; 

Besnikëri, nxitje dhe shërbime programi bonus; Marketing; Administrimi ne lidhje me 

procesin; Shërbimet e telemarketingut; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve; Informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqani i 

këshillave të konsumatorit]; Konsumatorët (Informacione tregtare dhe këshilla për -) 

[dyqan këshillash për konsumatorët]; Shërbimet e ankandit; Shërbime të importit dhe 

eksportit; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

bizneset e tjera]; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Kerkim tregu; Shërbime të shitjes me pakicë dhe Shpërndarje me shumicë në 

fushën e shtesave ushqimore, Ushqim për bebe dhe foshnje, sallameri prej mishi, Ushqime, 

dhe Pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1100 

(220) 23/08/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1   Kimikate per ngopjen e tekstilit; Përbërjet kimike të hidroizolimit për artikuj prej 

pëlhure; Përbërjet Veshje [jo bojë] për mbrojtje nga efektet e ujit; Agjentë kimikë për 

impregnimin e tekstileve, fursave, lëkurës, jo të endura dhe pëlhurave; Kripëra për qëllime 

industriale; Lëndë kimike, materiale kimike dhe preparate kimike, dhe elementë natyrorë; 
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Uje i distiluar; Preparate për zbutjen e ujit; Kripëra [përgatitje kimike]; Preparate kimike 

për zmbrapsjen e njollave; Kimikate parandalues të njollave për t’u përdorur në qilima; 

Kimikate që parandalojnë njollat për t'u përdorur në pëlhura; Produkte për dekalcifikimin e 

ujit;  

3  Tableta për larjen e enëve; Pastrues të larjes së enëve; Pastruesit e larjes së enëve; 

Detergjentë për larjen e enëve të makinës; Preparate pastrimi dhe aromatizuese; Vajra 

esencialë dhe ekstrakte aromatike; Largues të gëlqeres; Preparate për pastrim qelqi; 

Pastrues për qëllime shtëpiake; Aromat e shtëpisë; Spërkatje aromë dhome; Përgatitjet për 

aromatizimin e ajrit; Rimbushjet për shpërndarësit e aromave të dhomës elektrike; 

Rimbushje aromash për shpërndarësit e aromave të dhomave jo elektrike; Indet e 

parfumuara; Rroba të mbarsura me një pastrues për pastrim; Indet e mbarsura me locione 

kozmetike; Përgatitjet për lustrim; Lëngje pastrimi; Pluhur pastrimi për qëllime të 

përgjithshme; Pluhurat pastrues; Përgatitjet për lavanderi; Lëngjet e rrobave; Ujë prej liri 

aromatik; Deodorantët dhe antiperspirantët; Substancat pastruese; Pluhur për larjen e enëve; 

Ndihmon për shpëlarje; Pastrues mobiljesh; Përbërjet e trajtimit të dyshemesë; Preparate 

për pastrimin e furrës; Heqës të njollave; Fletë tharëse anti-statike; Pastrues tapiceri; 

Agjentët e shpëlarjes së enëve; Pastrues të lëngshëm për larjen e enëve; Lëngu i larjes së 

enëve; Pluhur sapuni; Blueing lavanderi; Tavolina për parfum liri; Spërkatje prej liri 

aromatike; Sapun lavanderi; Vajrat esencialë si parfum për qëllime lavanderie; Përgatitjet 

interesante; Leckë të ngopura për lustrim; Përbërjet pastruese Lavatrike; Pastrues tualeti; 

Tualetin jo mjekues; Pastrues të dritareve në formë llak; Agjentë kundër-njollos për qëllime 

pastrimi; Preparate pastrimi për pastrimin e kullonjeve; Lustër niseshte për qëllime 

lavanderi; Përgatitjet zbutëse [niseshte]; Sode zbardhimi; Preparate zbardhuese; Krem 

këpucësh; Spërkatje këpucësh; Veshja e këpucëve; Këpucë e zezë [polish këpucësh]; 

Përbërje pastruese për pastrimin e këpucëve; Pasta për pastrimin e këpucëve; Pastrues 

këpucësh [përgatitje]; Përgatitjet për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve; 

Kremra për lëkurë; Kremra konservues për lëkurën; Preparate pastrimi për lëkurë; 

Kompozime të ndritshme të dyshemesë;  

4   Pjeset e metilizuar për karburant [alkoolet e karburantit të denaturuar]; Lubrifikantët dhe 

yndyrat industriale, dyllet dhe lëngjet; Përbërjet kontrolluese të pluhurit; Karburantet dhe 

ndriçuesit; Qirinj të parfumuar; Qirinj aromatike të aromaterapisë;  

5  Spraj per aromatizimin e dhomave; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate sanitare 

dhe artikuj; Deodorantë tualeti; Dezinfektuesit dhe antiseptikët; Sanitizuesit për përdorim 

shtëpiak; Deodorantë për tekstile; Deodorantë për veshje; Deodorantët për frigoriferë; 

Deodorantë për tapiceri; Deodorantë për veshje dhe tekstile; Spërkatësit për deodorizuesin 

e ajrit; Llamba me ilaçe të ngopura; Deodorantët e makinave; Freskues të ajrit të makinave;  

11   Sistemet e shpërndarjes së aromave të ajrit; Shpërndarës elektrik për aromatizuesit e 

ajrit; Shtojca për freskuesin e ajrit; Pajisjet e ngrohjes, ventilimit, ajrit të kondicionuar dhe 

pastrimit (ambienti); Shpërndarës dezinfektues për tualete; Djegësit e alkoolit;  

21  Sfungjere; Sfungjere pastrimi; Sfungjere tualeti; Sfungjere artificiale për qëllime 

shtëpiake; Sfungjere për qëllime shtëpiake; Rroba për pastrim; Furce dhe artikuj të tjerë për 

pastrim, materiale për krijimin e furçave; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe këpucëve; 

Vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjën; Leckë lustruese; Pluhurat e mobiljeve; 

Kruese për qëllime shtëpiake; Leckë këpucësh; Lecke plurash; Pëlhura anti-statike për 

përdorim shtëpiak; Sfungjere për tigan; Furca; Vegla shtëpiake për pastrim, furça dhe 

materiale për krijimin e furçave; Mallra me furça; Kruese këpucësh që përmbajnë furça; 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

117 

 

Furça për larjen e enëve; Furca për ushqimin e shisheve; Pëlhura enësh për larjen e enëve; 

Leckë mikrofibri për pastrim; Tabaka kullimi; Raftet e tharjes së enëve; Pendë-pastruese; 

Rroba pluhuri [lecka]; Fshesat me pendë; Pluhurat e dritares; Furça për pastrimin e 

mbathjeve; Rroba për larjen e dyshemesë; Furça moving; Shpërndarës për pastrues; Furça 

tualeti; fshisave; Doreza të fshesave; Furça dhe artikuj për bërjen e furçave; Fshesa të forta; 

Rulat e linjës; Rrotullues të rreshtave për dysheme; Furça perimesh me lëvozhgë; Lëkurë 

lustruese; Pluhurit-pans;  

35  Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistence Biznesi, menaxhimi dhe 

shërbimet administrative; Analiza e biznesit, kërkimi dhe shërbimet e informacionit; 

Shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

pajisje mjekësore; Shërbime me shumicë në lidhje me tualetin; Shërbime me shumicë në 

lidhje me artikujt e pastrimit; Shërbime me shumicë në lidhje me përgatitjet e pastrimit; 

Shërbime me shumicë në lidhje me përgatitjet aromatike; Shërbime me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore;  

40  Hidroizolim i rrobave; Hidroizolim i veshjeve; Shërbime të larjes së çelikut të 

pandryshkshëm;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1101 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

(591) E bardhë, portokalli, e kuqe, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe e varietetit arabika  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1102 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

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

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

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

Prishtinë 

(540)   
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(511) 30   Kafe e varietetit arabika dhe robusta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1103 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

(591)    E bardhë, e gjelber, e kuqe, kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafe e varietetit arabika me origjinë nga Hondurasi    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1104 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë, kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1105 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë, kafe, e 

gjelber e ndritëshme, e gjelber e errët, kafe e 

ndritëshme, kafe e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe, kafe me aromë çokollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1106 

(220) 26/08/2019 

(731) STRAUSS COFFEE B.V. 

Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL 

(591) E zezë, e bardhë, vjollce, e kalter, e 

gjelber e ndritëshme,e gjelber e errët, vjollce 

e ndritëshme,portokalli, e verdhë, kafe, kafe 

e ndritëshme  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe e varietetit arabika me origjinë nga Uganda   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1107 

(220) 26/08/2019 

(300) 88/352,036  22/03/2019  US 

(731) Gilead Sciences, Inc. (Delaware 

corporation) 333 Lakeside Drive  

Foster City, California 94404, US 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, kryesisht , preparate farmaceutike për trajtimin e 

infekcioneve virale; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe gjendjeve 

kardiovaskulare; preparatete farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe gjendjeve 

respiratorë; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve fungale; 

preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të mëlçisë; preparate farmaceutike për 

trajtimin e HIV/AIDS (SIDA) dhe të hepatitit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve dhe çrregullimeve inflamatore; preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit; 

preparate farmaceutike për imunoterapi, duke përfshire edhe terapinë me T-çeliza 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1108 

(220) 26/08/2019 

(731) Colgate - Palmolive Company 

300 Park Avenue New York,  New York 

10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  FLOWER LOVE 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte te kujdesit personal, si preparate per pastrimin e lëkurës dhe trupit;sapun i 
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lëngshëm i duarve;xhel dushi dhe kremra;shampon për larjen e trupit;preparate për kujdesin 

e flokëve;deodorantë;antiperspirant dhe sprej per nensqetulla për përdorim 

personal;hidratues te trupit dhe lëkurës, losione dhe kremra;puder pluhur;preparate per 

rruajtje;preparate kozmetike për rrezitje në diell dhe preparate  per te mbrojtur lëkurën nga 

efektet e diellit;faculeta qe permbajn solucion pastrimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1109 

(220) 27/08/2019 

(731) MEXON Ltd. Bulgaria, Plovdiv 

municipality city Plovdiv, p.c. 4003 

266 Vasil Levski Str., BG 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  MEDIX 

 

 
     

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte tualeti jo-mjekesore; preparatet jo mjekesore per 

trajtimin e dhembeve; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të 

tjera për përdorim ne lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, ferkim dhe gërryerje; lëndë 

gërryese; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparatet për aromatizimin e ajrit; ujë 

aromatik; shkop Joss; kondicionerët e flokëve; balsam, përveç për qëllime mjeksore; ujë 

Javëlle; preparate për zbardhimin e lëkurës; preparate për zbardhjen e rrobave; preparate 

zbardhuese / dekolorante / për qëllime shtëpiake; kubeza sapuni; kubeza sapunësh tualeti; 

kozmetikë për fëmijë; krem këpucësh; kremra për lëkurë; rroba të ngopura me deterxhent 

për pastrim; faculetat e ngopura me locione kozmetike; indet e ngopura me preparate për 

heqjen e make-up; largues të llakut të thonjve; locione për qëllime kozmetike; locione për 

flokët; vajra për qëllime pastrimi; peceta per femije te ngopura me preparate pastrimi; 

heqesit e yndyres, përveç se për përdorim në proceset e prodhimit; zbutës pëlhure / për 

përdorim ne lavanderi /; dylli për dysheme me parket; zbardhues per lavanderi; krem për 

lustrim; preparatet për lustrim; prereparate shkelqyese për mobilje dhe dysheme; preparate 

pastrimi; përgatitjet për zbutjen / niseshtimin /; lustra e këpucëve; preparatet  për njomjen e 

rrobave; preparate për heqjen e ngjyrave; preparatet lustruese; heqës të dyllit nga 

dyshemeja / preparate për ferkim /; preparatet për heqjen e ndryshkut; preparatet për 

lavanderi; preparatet për zvogëlim per qëllime shtëpiake; heqës të njollave; preparate 

shkëlqyese; lustruese; preparate për aromatizimin e ajrit; preparate për pastrim kimik; 

sapune; sapune për shkelqimin e tekstilit; preparate per mbrojtje nga dielli; ajri i konservuar 

nën presion për qëllime pastrimi dhe pluhurimi; preparatet e pastrimit kimik për qëllime 

shtëpiake; kimikate për theksimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake / lavanderi  

5   Sapun antibakterial; germicide; pelena për foshnje, pecetë për foshnje, pantallona të 

vogla për fëmijë, pantallona peceta për foshnje; biocide; dezinfektant; dezinfektues për 

qëllime higjienike; dezinfektues për tualete kimike; sapunët dezinfektues; pastilat e 

tymosjes; preparate për deodorimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile; preparatet 

për trajtimin e morrave / predikulidet /; preparate për izolimin e moluskut; preparatet për 

shkatërrimin e minjve; preparatet per shkatërrimin e insekteve; preparatet per shkatërrimin 

e brejtesve; fungicide; shamponët medicinale; shamponet predikulicidal  
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(210) KS/M/ 2019/1112 

(220) 29/08/2019 

(731) MOMO Coffee & More SH.P.K. 

Mati 1, Residio, 3H, B/1-I Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e kuqe, e kaltër, dhe 

ngjyre kafe.  

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshme; shërbime të 

restoranteve; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime për bare; shërbime 

kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të ushqimit të 

shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; sherbime të kafeve; dekorime të ushqimit; 

shërbime kuzhinieri personal; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, 

restorantet, kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e 

ushqimeve tjera 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1113 

(220) 29/08/2019 

(731) The Gillette Company LLC One 

Gillette Park Boston Massachusetts 02127, 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  GILLETTE 

 

 
     

 

(511) 3  Deodorantë për kujdes personal dhe antiperspirantë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1114 

(220) 29/08/2019 

(731) The Gillette Company LLC One 

Gillette Park Boston Massachusetts 02127, 

US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  UNDEFEATED 

 

 
     

 

(511) 3  Deodorantë për kujdes personal dhe antiperspirantë  
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(210) KS/M/ 2019/1115 

(220) 30/08/2019 

(300) 40-2019-0034003  06/03/2019  KR 

(731) CELLTRION, INC 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  YUFLYMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1116 

(220) 30/08/2019 

(300) 40-2019-0053318  05/04/2019  KR 

(731) CELLTRION, INC 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  XIOSHMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1117 

(220) 30/08/2019 

(300) 40-2019-0034178  06/03/2019  KR 

(731) CELLTRION, INC 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  HUEXMA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1118 

(220) 02/09/2019 

(731) Aquafil S.P.A. Via Linfano, 9  

38062 Arco (Trento), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ECONYL 

 

 
     

 

(511) 25  Tekstil dhe çorapë për femra, meshkuj dhe fëmijë nga  najlloni, pambuku ose fije 

tjera te tekstilit,  rezistente nga uji;fustana;kombinizonë femrash;shoka dhe shtrenguese 
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(hallter);robdishan;kostume të larjes;kapela për not;kasketa për not;sandale për 

banjo;kapela-sheshir dhe kapela;ndrresa të poshtëme;ndrresa të poshtëme ngrohëse 

(termo);ndrresa të poshtëme për thithjen e djersës;tregera-rripa;këpucë gome;thasë 

skafender për foshnje [rroba];çorapë të cilat thithin djersën;çorapë sportive;çorapë të 

shkurta dhe çorapë femrash;pantallona të shkurtra- bermude;brekë  noti;bluza, 

këmisha;këmisha  për shtrirje;këmisha fjetëje;kanatiere sportive me britella;jelek me mengë 

të gjata;kapela sheshir;kapela;sheshira për femra të cilët lidhen nën mjekerr;kapela sportive 

dhe sheshira;pallto;xhaketa të shkurta;jelekë peshkatarësh;shtrengues [rroba];çorapë 

najlloni për femra, tekstili;kollare;shamia, shalla;facoleta xhepi;facoleta [rroba};gete, 

çorapë deri në gjunjë dhe mbështjellëse;xhaketa [rroba];xhaketa rezistuese nga era;xhaketa 

për motoçiklista;xhaketa me astarë (shtresë e mbrendëshme);xhaketa të papërshkueshëm 

nga uji;xhaketa femrash dhe meshkujsh, pallto, pantallona, jelek;atlete 

gjimnastike;tuta;rroba për gjimnastikë;roba pune (kombinezon);funda;dorashka 

[rroba];dorashka biçiklistesh;dorashka për kalurim;dorashka për motoçiklist;dorashka për 

skijim;dorashka për skijim në dërrasë;çizme rezistuese ndaj ujit për 

peshkim;pantallona;pantollona rezistuese ndajë ujit;pantollona sportive;pantollona të 

ngushta (hellanka);xhempera me prerje të rrumbullakët;kanatiere me jakë (rollka) 

xhempera;najllonka [çorapë];kanatiere sportive, ndresa;xhempera;brekë deri në gjunjë për 

meshkuj (bokserka);rroba për sporte  në sipërfaqe me ujë;dorashka për zhytje;ngrohëse për 

qafë;këpucë;mbajtëse shallash;shalla;shalla  dhe shalla të mëdhaj;lidhëse, gajtana për gete, 

çorapë deri në gjunjë;kanatiere me mëngë të gjata ose të shkurta;komplete [rroba];mantela 

pune;skafandër (kostum si i astronautëve) për borë;mbathje përveç mbathjeve 

ortopedike;mbathje për ngjitëje;mbathje sportive;këpucë për kalurim;mbathje për skijim  në 

dërrasë;veshje;mbathëje;mbështjellese koke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1120 

(220) 02/09/2019 

(731) Lutosa Zone Industrielle Vieux Pont 

5, 7900 LEUZE-EN-HAINAUT, BE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LUTOSA 

 

 
     

 

(511) 29  Pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera: produkte të 

patatev dhe produkte me bazë të patateve, duke përfshir leskra patatesh, ushqime të lehta 

me patate, patate të para-ziera,qofte(kroketa), patate të fërguara, patate të para-fërguara, 

patate të ngrira, patate të rreshkura, gatesë me patate galete dhe patate të grira;produkte me 

patate të përpunuara;produkte me patate të ngrira e përpunuara;produkte me patate të ëmbla 

dhe produkte me bazë të patateve të ëmbla, duke përfshirë  leskra të patateve të ëmbla, 

ushqime të lehta me patate të ëmbla, patate të ëmbla të para-ziera, qofte(kroketa), patate të 

ëmbla fërguara, patate të ëmbla të para-fërguara, patate të ëmla të ngrira, patate të ëmbla të 

rreshkura, gates me patate të ëmbla galete dhe patate të ëmbla të grira;produkte  me patate 

të ëmbla të përpunuara;produkte me patate të ëmbla  të ngrira e përpunuara;gjella dhe 

përgatitje të përgatitura, të ziera, të freskëta, të konzervuara apo të ngrira me bazë të 

perimeve, niseshte, patate dhe patate të ëmbla  
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(210) KS/M/ 2019/1121 

(220) 03/09/2019 

(731) Zone Club Prishtina SH.P.K. 

Zona Industriale Prishtinë, KS 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540) 

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; marrëdhënie me publikun; menaxhim të biznesit të artistëve 

interpretues; reklamim online në një rrjet kompjuterik; prezantim të mallrave në media të 

komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; shërbime të paraqitjes për qëllime reklamimi  

41   Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore; shërbimet e 

diskotekave, shërbimet argëtuese, shërbimet e klubeve të natës [argëtuese], planifikim dhe 

organizimi i të ahengjeve, mbrëmjeve muzikore [zbavitje]; shërbime karaoke; shërbime të 

disko dixheit  

43    Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshme; shërbime të 

restoranteve; shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime për bare; shërbime 

kafeterije; shërbime të bareve-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të ushqimit të 

shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; sherbime të kafeve; shërbime kuzhinieri personal; 

sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijet, restorantet, kafetë, kafeteritë, baret-

banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e ushqimeve tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1122 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 
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nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1123 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 
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eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1124 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë  

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1125 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

128 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1126 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 
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armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1127 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E verdhë dhe e gjelbërt 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  
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(210) KS/M/ 2019/1128 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Adresa: Prizren, rr. “De Rada” p.n, 

KS 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1129 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Adresa: Prizren, rr. “De Rada” p.n, 

KS 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa; Sallagrazhdë, 

Suharekë, p,n 

(540)   
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(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1130 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Adresa: Prizren, rr. “De Rada” p.n; , 

KS 

(591) E kuqe dhe e  bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

KS  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 
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të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1131 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Adresa: Prizren, rr. “De Rada” p.n; , 

KS 

(591) E zezë dhe e kuqe 

(740)  Laurent Sopa; Sallagrazhdë, 

Suharekë, KS 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 
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armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1132 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  
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(210) KS/M/ 2019/1133 

(220) 03/09/2019 

(731) “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k Prizren, rr. “De Rada” p.n, KS 

(591) E zezë dhe e bardhë 

(740)  Laurent Sopa Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13  Armë zjarri;Municione dhe predha;Eksploziv;fishekzjarrë;Nitratet e eksplozivëve 

të amoniakut;Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve;Top shpërthyes;Acetil 

nitroceluloza;Raketat balistike;Dritat e Bengalit;Plumbi për gjueti;Dinamit;Armët anësore 

[armë zjarri];Karrocat e armëve [artileri];Roje të këmbëzës së pushkës;Kuti për 

armëve;Çekan për armë;Cilindër i pushkës;Qytë arme;Shellat [predha];Granata dore;Armë 

(armë) - armë;Top shpërthyes;pushkë;fishekzjarre;Zhurma për armë të rënda;Pistoleta 

ajrore [armë];Siguresa për eksplozivë;Armë makinerie;Mina [eksploziv];Llaqe [armë 

zjarri];municion;Armët e zjarrit (Municionet për -);Rripa automatike të armëve të 

zjarrit;Rripa për municion;Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese;Tanke 

[armë];Fishekë;Fishekë;Aparat ngarkues për fishekë;Çantë/xhep fishekë;Pistoleta 

[armë];Projektile [armë];Brir për mbajtje baruti;Substanca piroforike;Produktet 

piroteknike;Raketa [predha];Lëshuesit e raketave;Revole;Furça pastrimi për armët e 

zjarrit;Silenciatorë për armë;Pambuk armësh;Platformat e qitjes;barut;Fishekore për 

armë;Armët e zjarrit të gjuetisë;Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale;Raketa 

sinjalizuese;Priza shpërthyese;Fishekë shpërthyese;silurë;Gaz lotsjellës;Kilota të armëve të 

zjarrit;Pamjet e armëve të zjarrit;Armët e motorizuara;Priza [siguresa];Armë (pasqyra e 

shikimit për -);Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri];Pamje, përveç 

pamjeve teleskopike, për armët e zjarrit;Kapele shpërthyese, përveç lodrave;Priza 

[siguresa];Siguresa për eksploziv, për përdorim në miniera;Detonatorë për eksplozivë, 

automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1134 

(220) 03/09/2019 

(731) Restorant Trofta Rruga: Izair Troni, 

Kovaçec-Kaçanik, KS 

(591) E kaltër, blu 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

135 

 

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat); erëzat; akulli  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1135 

(220) 03/09/2019 

(731) Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20   

8044 Zürich, CH 

(591) Ngjyrë bordo, hirit dhe ngjyrë rëre 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë; sapun; preparate kozmetik për banjë; trup-, fëtyrë-, kozmetikë-, pluhur 

(pudër) për larje-dush; parfume; losione para dhe pas-rrojes; kremë për rroje; shampo, 

zbutes të flokëve(kondicioner); pasta dhembësh; pastrues për gojë; shpërlarës dhembësh; 

freskues të frymës; krema zbardhuese dhembësh; zbardhues për dhembë (shirita dhe pasta); 

tableta jo mjekësore per pastrimin e protezave; deodorante dhe  kunder djerëse për 

përdorim përsonal; krema dore, krema këmbe, krema ushqyese, krema pastruese të fëtyrës; 

krema lekure,  maska të fëtyres; formula kunder-rrudhave; kremra dhe hidratues kundër 

plakjes; vaj për kujdesin e lëkures; xhelatinë për kujdesin e lëkures; preparate pastrimi per 

fëtyrë dhe trup; përgatitjet për heqjen e  shminkës( make-upit); locione dielli dhe kremra 

për kujdesin ndaj diellit; sperkates trupi për qellime kozmetike; shampona per foshnje; vaj 

per foshnje;losione per foshnje; pastrues për trupin e foshnjës; pluhur(puder) per foshnje; 

roba të lagura(impregnuara) per foshnje; facoleta per foshnje; tampon pambuku per qellime 

mjekësore; topa pambuku për qellime kozmetike; preparate te lengëta per pastrimin e 

duerve per qellime kozmetike; preparate per shminkim(make-up); vizatim fëtyre; losion per 

flokë, llaqe për flokë;  komplete per shminkim(make-up); komplete (kozmetike); hije për 

sy, maskara; vija per sy(lajner); pudër me ngjyrë, mbulues të shenjave (kozmetikë), pluhur  

për fëtyrë(puder), lapsa kozmetik; transferues dekorativ per qellime kozmetike; preparate 

per kujdesin e buzëve; shkëlqim për buzë; kremë për buzë; te kuq të buzve; laps per 

kufizimin e buzëve; preparate per pastrim,shkelqim, ferkim,  gërryerje per qellime 

shtepiake; detergjente per larje; detergjente per pastrimin e sintetikes për perdorim 

shtepiak; shkelqyes te këpucëve dhe yndyra; agjense shkelqimi per ruajtjen produkteve te 

lëkures; yndyrë për produkte të lekurës, kremë për produkte të lëkurës, pasta për 

shkelqimin e produkteve të lëkures 
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4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantë; vajra dhe yndyrna vajosëse; vajra motorikë 

dhe karburante; benzinë; benzina natyrale; benzinë motorike; vajguri; gazrat e naftës të 

lëngshëm; naftë, e papërpunuar ose e rafinuar; vaj, duke përfshirë vajin motorik, vajin 

industrial, vajin e djegshëm, vajin e transmisionit, vajin e rafinuar; vaj gazi; nafte; gaz 

karburanti; vaj nafte; naftë; karburant bio; vaj gazi; gazit natyror; gaz natyror i lëngshëm; 

aditivë jo kimikë për karburantet motorike, lubrifikantët dhe yndyrat; qirinj; dyllë  

5   Produkte farmaceutike; kremra, balms dhe spreje-sperkatës për trajtimin e dhimbjeve 

reumatizmale, spërkatjet e muskujve, brusjet; dylli dentar; produkte higjienike mjekësore; 

ilaçe për kujdesin e syve; çaj medicinal; aditivë ushqyes për qëllime mjekësore ose aditivë 

ushqyes për qëllime dietike; ushqim për bebe; produkte vitaminash, pije të pasura me 

vitamina të shtuar për përdorim mjekësor; pelena për bebe;produkte vitaminash,  

perzierjet(shakes) ushqyese për t’u përdorur si zëvendësues i vaktit; produkte minerale 

ushqyese për përdorim mjekësor; produkte për pastrimin dhe deodororizimin e ajrit; 

deodorizuesit e automjeteve; fashë ngjitëse, fashë të lëngshme për plagët në lëkurë, 

mbështjellëse plagësh për shtëpi ose përdorim personal; kremra të ndihmës së parë, xhel, 

lëngje dhe lengë dhe sperkates  për trajtimin e plagëve, djegieve, fshikëzave, kruajtjes dhe 

djegies nga dielli, dhe trajtimeve antiseptike dhe mikrobeve; komplete të ndihmave të para 

të mbushura; pomadë për trajtimin e skuqjes  nga pelenat; medikamente për kujdesin e 

lëkurës; ngjitëse për përdorim dentar; qetësues farmaceutik të dhimbjes, për trajtimet e 

sinusit, alergjisë dhe anti-kruajtjes; pilula për gjumë dhe tableta; përgatitjet për trajtimin e 

kollës; përgatitjet e trajtimit të ftohjes; ilaçe kundër diarresë; facoleta dore të ngopura për 

përdorim farmaceutik; produkte dhe trajtime të kujdesit oral për infeksione të majave 

(farmaceutike); përgatitjet farmaceutike për trajtimin e sëmundjes së stomakut dhe tretjes; 

përgatitjet e trajtimit të sëmundjes së zhvillim; përgatitjet e trajtimit më avull; shtesa 

kalciumi në formë të ngurtë të përtypshme; tampona sanitare, brekë sanitare dhe pelena; 

produkte personale për vajosje; përgatitjet e trajtimit të menopauzës; jastek infermjeri; pikat 

e syrit, lëngjet e lenteve të kontaktit; shirita mjekësor të testimit të gjakut; përgatitjet e 

trajtimit të migrenës; ilaçe për trajtimin e akneve; preparate antibiotike; dezinfektues për 

sterilizim; shtesa ushqimore, shtesa dietike të bëra nga mielli, ekstrakte bimore, drithërat, 

orizi, tapioka, sagoja, përfshirë ato që përmbajnë vitamina, minerale, acide yndyrore 

thelbësore dhe elementë gjurmë, përveçse për përdorim mjekësor  

6   Unaza çelësash dekorative dhe zinxhirë prej metali; figurines; stolitë; statujat, statuja, 

skulptura dhe trofe; simbole prej metali për automjete; paisje metalike të fiksuara për 

vendosjen e picetave dhe peshqireve (havli) në kuzhine; të gjitha të punuara prej metali të 

zakonshëm ose lidhjeve të tyre; kuti per mjete prej metali (jo e mbushur); numra metalik 

per targa të automjeteve; kornizat e pllakave prej metali; targa prej metali për automjete; 

mbulesa metalike të shtypura për qëllime të grumbullimit (grilat)  

9  Syze , syze dielli, syze për zhytje dhe not, syze rasti, litarë dhe zinxhirë për syze dielli 

dhe syze; dylbi; magnet dhe magnet dekorativ; busulla drejtuese; bateri automobilistike; 

grupe të instrumenteve elektronike; termostate dhe kapaka radiatori; kontrollues I qarkut 

elektronik te rrymës për motorë; elektronikë për trup të automjetit(karoseri) dhe shasi; 

sisteme të mbyllura të dyerve; Sisteme audio dhe përbërës Hi-Fi; aparate për regjistrimin, 

transmetimin, redaktimin, përzierjen dhe riprodhimin e tingullit dhe / ose imazheve; radio; 

televizionet; ekranet e sheshta; ekrane kristalesh të lëngshëm; ekrane me definicion të lartë 

dhe plazma; sistemet e kinemasë në shtëpi; regjistruesit e videove; bartësit e CD, bartesit 
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portativë CD; bartesit e DVD; MP3 bartesit; aparate për leximin e muzikës dixhitale; 

bartesit e kasetave, bartesit portativ të kasetave; bartesit mini-diskut; radiot e lëvizshme; 

altoparlantëve; kufje; kufje; mikrofonash; telekomandë, telekomandë me zë të aktivizuar; 

aparate lundrimi; asistentë dixhitalë personalë (PDA); kompjutera; kompjutera tablet, 

përpunues të të dhënave; tastierë kompjuteri; monitorët e kompjuterave; modem; rastet e 

bartjes së kompjuterit; minj kompjuteri; jastëk për qelizat kompjuterike; përkthyes xhepi 

elektronik; makina diktuese; fletoret elektronike dhe agjendat elektronike; skanera; 

printera; makina fotokopjuese; makina faksimile; telefona, aparate për përgjigje telefonike; 

telefonat mobil; mbulesat e telefonit celular; telefonat inteligjentë, telefonat video; pajisje 

për përdorim pa duar të telefonave celular; kufje dhe kufje për telefona celularë; tastierë për 

telefonat mobil; shiritat e telefonit celular; çanta speciale për mbajtjen e telefonave celular; 

telefona celularë me kamera të integruar dhe kamera video; orëve te mençura; makina 

llogaritëse; makineritë e leximit të kartave të kreditit; makina shkëmbimi të parave; makina 

automatike të treguesve (ATM); video kamera , kamera; pajisje fotografike, kamera 

[fotografi], projektorë; filma të ekspozuar;  fotografike; llamba shishe; këllef dhe rripa për 

aparate fotografike  dhe  fotokamera; bateri; makina karaoke dhe programe per karaoke; 

disqe për video lojëra; jastek për lojëra te aktivizuar me ze ose me dorë  dhe kontrolluesi I 

lojes;  degjuese per realitetin virtual;  softuere kompjuterike te xhiruara me heret ose te 

shkarkuara  duke llogaritur edhe softuerin për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike 

dhe bazen e te dhenave; ruajtësit e ekranit te kompjuterit; bartesit magnetik, numerik ose 

analog per xhirimin e zerit ose fotografisë; video disqe, video shirita, shirita magnetik, 

disqe magnetike, DVD disqe, disketa,disqe optike, kompakt disqe, mini- disqe, CD-ROM, 

të gjthë të zbrazur ose te inçizuar më heret me muzikë, ze ose fotografi ( te cilat mund te 

jenë të animuara); holograme; kartela magnetike (te koduara duke perfshirë kupona për 

dhurata); adaptues memorie-kujtese (pajisje kompjuterike); kartela memorie-kujtese; 

kartela memorie-kujtese; ( te zbrazura ose te inçizuara me heret); kartela mikroçipi;  kartela 

kreditimi mikroçip ose magnetike,  kartela mikriçip ose magnetike telefonike, kartela 

mikriçip ose magnetike pӕr makina automatike për kembimin e monedhave  dhe parave; 

mikroçip ose kartela magnetike kreditimi per telefona mobil; mikroçip ose kartela 

magnetike për udhetim dhe  defrim; garancione per mikroçip ose kontrollim magnetik  te 

kartelat debitore; kartela jo magnetike plastike; dërrasë numerike elektronike; pajisje 

elektronike të kontrollit të kornizës së shasive për automjete; alarme sigurie; sisteme I 

mbylljes elektronike I automjetit,  duke perfshiorë komandimin nga largë; rrufembrojtës për 

shenimin e kahjes se eres;  qeliza solare dhe panele per prodhimin e energjisë elektrike; 

matese; pajisje per matjen e distances; pajisje per matjen dhe treguesin e shpejtesisë; senzor 

te shtypjes ne goma, manometer per matjen e shtypjs se gomave; publikime te bartura 

elektronike; Harta elektronike te cilat mund te shkarkohen; audio marresit; audio 

zmadhuesit; tuba televizive; tuba me rreze katodike; softueri dhe hardueri kompjuterik duke 

perfshirë marres  te cilet  mund të konvertojnë, furnizojnë, pranojnë dhe transmetojnë të 

dhëna audio dhe video; disqet; gjysmë-përçuesit; gjysmë përcjellës të paketuar; qarqet e 

integruara që përmbajnë programim të përdorur për përpunimin e të dhënave audio, video 

ose kompjuterike; bateri të rimbushshme; përpunuesit dhe konvertuesit e të dhënave audio 

dhe video; kabllot e transmetimit të të dhënave; kabllot e shpejtësisë dhe pjesët e shërbimit; 

helmeta sportive mbrojtëse; rrathë identifikimi të koduar magnetik; biletat elektronike, të 

koduara; bileta në formën e kartave magnetike; lentet e kontaktit, enë për pastrimin dhe 

ruajtjen e lenteve të kontaktit 
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12  Biçikleta; motorrë; skuter motorësh; automobila; automjete rekreative (përfshirë SUV); 

kamionët; furgonë; karvanët; autobusë; minibusa; rimorkio; automjete frigoriferike; 

motorët (elektrikë, benzinë ose naftë të përdorur ose lloji tjetër i motorit, të njohur ose të 

shpikur, përfshirë motorët hibrid); aeroplanë; anije; balona me ajër të nxehtë, anije ajrore 

(zeppelin); goma, tuba të brendshëm për goma, modele të shiritave të gomës për përdorim 

në riciklimin e gomave, materialit dhe kompleteve për riparimin e gomave dhe tubave të 

brendshëm, arna gome ngjitëse për riparimin e gomave dhe tubave të brendshëm, valvulave 

për goma, aparatet e inflacionit të gomave, pajisje të sigurta (jot e rreshqiteshme) për gomat 

e automjeteve, përkatësisht thumba dhe zinxhirët e dëborës; rrotat, rripat e rrotave, shiriti 

buzë rrotave, kapela qendrore, mbulesat e gomave, pjesët e frenave të makinave; lidhje për 

rrota; aksesorë automobilistik, përkatësisht, ekranet e diellit, raftet mbajtëse, raftet e skive, 

raftet e biçikletave, mbulesat e sediljeve për automjete; dhe jastekë; mbulesat e automjeteve 

(aksesorët e automjetit); xhami i dritës së përparma; xhami i dritës së pasme; spoiler 

(aksesorë); xhami i dritave të makines (fari): xhami i dritave të pasme ; kabriolet ( pjesa e 

lëvizshme): reflektorë; çatitë e diellit (panorama); grila mbrojtës për makinë; qese ajri; 

timon I rrotave; mbajtës të targave; sistemet e alarmit të sigurisë në makinë; pjesë rezervë 

për automjete motorike; tabelë makine; shasi për automjete tokësore; jastekë të rripit të 

sigurimit; mbulesat e pasqyrës anësore; vetura për fëmijë; karroca fëmijësh; tepiha, qilima, 

dyshekë (gjithashtu për makina); leckë pluhurash për makinave; kuti mjetesh; karrocë për 

bebe; ulëse makine për bebe ose fëmijë; zinxhirët anti-rrëshqitës për makina; motorë për 

automjete tokësore  

14  Stoli; gjerdan; gure te çmuar; stoli prej kristali; perlë; ora; orë dore; rripat e orës; 

kohëmatës; orë muri; kronograf; kronometra, raste për orë, lavjerrës; medaljone, varëse; 

gurë zbukurimesh; byzylykë, byzylyk prej lëkure; byzylyk prej silikoni (stoli); kunjat 

(stoli); emblema të ekipeve dhe lojëtarve (stoli); kapëse lidhëse dhe emblema për kravatë; 

mansheta; dekoratë; dekoratë përkujtimore prej metaleve të çmuara; medaljone, pllaka 

përkujtimore, trofe, statuja dhe skulptura, të gjitha prej metali të çmuar; kunjat dekorative 

për kapelet prej metali të çmuar; unaza çelesas dekorative; monedha; medalje dhe shënja 

për veshje prej metali të çmuar; mbajtës të çelësave dekorativë; litarë për mbajtëset e 

çelësave; medaljone jo prej metali të çmuar; kapakët metalikë të shtypur të koleksionistëve 

(mantelet)  

16  Kapëse parash për mbajtjen e kartëmonedhave; leckë tavoline prej letre; peceta prej 

letre; qese plastike për blerje; qanta prej letre; kartel ftese ; kartolina; kuti kartoni të 

palosur; mbështjellëse dhuratash; shtrese letre per vendosjen e gjerave, shtresa te ndryshme 

per tavoline ushqimi; qese mbeturinash prej letre ose plastike; mbështjellës ushqimesh; 

filtra kafeje; etiketat e letrës ose kartonit; peshqir letre; letër higjienike; faculeta të ngopura 

per heqjen e makiazhit (shminkes); kuti për nxjerrjen e facoletave; faculet dore e terur; 

fletore dhe paisje shkollore  (përveç pajisjeve); tabela magnetike (shkrimi); makina 

shkrimi; shkrimi, kopjimi dhe shkrimi i letrës (artikuj shkrimi); zarfat; letër dekoruese për 

tavolina ; blloqe letre; fletoret; tavolina të shkruara; lidhesa; kuti arkivimi; mbështjellëse 

për dokumenta; kopertina librash; shenjat e librave; litografi, piktura (të përshtatura ose të 

përshtatura); forma pelenash, libra për t'u ngjyrosur; librat e vizatimit dhe aktiviteteve; letra 

shkëlqyese; letër shënimi ngjitëse; letër zbukuruese; letër mendafshi; shtrese e mesme prej 

letre per ngjitjen e shenjave ne material tekstili; letër e ndjeshme ndaj nxehtësisë; kapëse; 

makinë kapëse; flamuj letre; letra reklamuese; instrumente shkrimi; stilolapsa rezervë ; 
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lapsa; stilolapsa; grupe stilolapsash; stilolapsa; lapsa me pika poroze; lapsa për t'u 

ngjyrosur; stilolapsa me pike; shënues me majë të gjerë; bojë; jastekë boje; pulla gome; kuti 

boje; lapsa për ngjyrosje dhe ngjyrosje; shkumës; dekorime për lapsa (artikuj shkrimi); 

blloqe shtypjeje; revista; gazeta; libra dhe revista, veçanërisht që merren me atletë ose 

ngjarje sportive; materiale të shtypura mësimore; oraret (për regjistrimin e rezultateve); 

programet e ngjarjeve; albumet e ngjarjeve; albumet e fotografive; libra autografi; librat e 

adresave; ditarë; organizatorët personalë; Udhërrëfyesit; biletat e hyrjes; biletat e linjës 

ajrore dhe kalimet e konviktit; çeqe; oraret e shtypura; pamflete dhe broshura; shirita 

komike; karta tregtare të mbledhura; kartat e tregtimit sportiv; ngjitëse të parakolpit; 

ngjitëse; albume ngjitese; kalendarë; postera; fotografitë; kartolinë; pulla postare të huaja, 

pulla postare për qëllime kolektive; fletë përkujtimore; shenja reklamimi dhe banderola 

letre ose kartoni; shenja; paisjet e zyrave (përveç mobiljeve); korrektues; gomë fshirëse; 

mprehës lapsash; kuti per vendosjen e paisjeve te shkrimit; kapese letrash; kunjat e 

vizatimit; rregullatorë; shirit ngjitës për shkrim, shpërndarës për shirit ngjitës; ngjitëse me 

dizajn; mbajtës I letrës; mbajtës I notesit; raft për libra; vula; telefon, ATM, udhëtimi dhe 

argëtimi, garancia e kontrollit dhe kartat e debitit prej letre ose kartoni, kartat e kreditit (jo 

të koduara) prej letre ose kartoni; etiketat e bagazheve; mbajtës të pasaportave; litarët e 

letrës për kartat e identitetit  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; shirita lëkure; ombredha; ombrell dielli; çanta sportive 

(përveç atyre të përshtatura për produktet që ato janë dizjnuara  për  mbajtje); çanta sportive 

me rrota; çanta të kohës së lirë; thasë gjumi; çanta udhëtimi; çanta shpinde; çanta të mëdha; 

çanta shkollore; rrip-çanta; çanta dore; çanta lëkure; çanta prej lëkure në formë sfere; çanta 

plazhi; çanta veshjesh për udhëtime; valixhe; rripa për valixhet; çanta të mëdha udhtimi; akt 

çanta prej lëkure; pajisje per dokumente;  çanta te zbrazura (bosh);  

çanta tualeti; çanta për çelsa nga lekura; këllef për  vizit kartela; mbajtës të kartave të 

identitetit; etiketa bagazhesh prej lëkure; mbajtësit e dokumenteve; kuletat; çanta te vogla; 

mbajtësit e letrave me vlerë-çekave; veshje për kafshë te perkdhelura shtepiake; jakë-çafore 

për kafshë shtëpiake; produkte per kafshë  

20   Pasqyra; statuja suvenire, statuja, figure vogla, zbukurime, trofe prej druri, dylli, gipsi 

ose plastike; targa numrash (jometalike); kartat e identifikimit (jo prej metali), shënjat, 

byzylykët dhe kartela për çelsa (jo të koduara), të gjitha plastike; mbështetëse-jastuk; 

mobilje; ulëse dhe karrige për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm; rafta për libra; 

komodina (mobilje); stenda ose panele të ekranit të shitjeve; mbajtës fikse i peshqirëve  (jo 

metalike); varëse rrobash; freskues ajri (ventilues) për përdorim personal; objekte  me 

fryerje(te mbushur me ajr) të plastikës; shenja reklamimi dhe banderola të plastikës; shirita 

plastikë; korniza fotografish; kapakët plastikë të shtypur të koleksionistëve (shkopinj); kuti 

mjetesh prej plastike  

21  Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë (jo elektrike); komplete portative për gatim 

për përdorim të jashtëm; shishe qelqi (kontejnerë); lugë përzierjeje (enë kuzhine); presa 

frutash, (jo elektrike) për qëllime shtëpiake; komplet prerës për kuzhinë; tabaka për qëllime 

shtëpiake; kova akulli; mikser; perzieres koktejesh(shaker koktej); tas  per  sheqer; tabaka, 

filxhana, filxhana ne formëgotash dhe gota për pirje; karrika; pjata dhe enë, shtresa, enë, 

gota; enë çaji; shtresat e izoluara të furrës; doreza shtëpiake; çepa; hapëse shishesh; shishe 

pijesh; shishe vakumi; ftohës jo elektrikë për ushqim dhe pije; mbajtese per  peshqir letre 

(jo metalikë); kreher dhe furça flokësh; furça dhëmbësh; pe për të pastruar dhëmbët; pajisje 

për pastrim; stimuluesit ndërdental; statuja, skulptura, figura  statuja, zbukurime dhe trofe  
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ngab dheu(terra-cotta) ose qelqi; shishe dekorative për qëllime kozmetike; rafte rrobash për 

tharje; shporta letre të mbeturinave; ulese derrash (jo metalike); enë për ushqimin e 

kafsheve; kafaza për kafshë shtëpiake; kafaze për kafshët shtëpiake; pllaka përkujtimore 

(jometalike)  

25  Veshje; këpucë; mbështjellëse të kokës; kanatiere; fustana të thurur; fanella, gjysem 

xhempera, teniserka; kanatiere; jelek; komplete të dresave sportive(kanatiere dhe brek pa 

mengë);fustana; fustana sportiv; funda; funda sportiv; ndresa të poshtëme; kostum I larjes, 

bikini; bikini-brek dhe kanatiere per femra ose bikini të ngjitura ; mbeshtjelles per larje; 

pantollona të shkurta; pantolla; xhempera; xhamadana; kapele; kapelë; shamija; facoleta; 

shirita dekorues nga materiale te ndryshme për duar; shalla; helmeta qe lidhen nen fyt; 

streha të, kapelave; rroba per ngrohje; duksa; xhaketa; xhaketa sportive; xhaketa për 

stadion; xhaketë sportive; rroba shiu; pallto;uniforma; kollare; bylyzyk dore; shirita dore 

kunder djerëses; shirita koke; shirita gishti; bylyzyk dore sportiv nga silikoni; dorashka; 

përparese; gjoks perparese( jo nga letra); pizhama; lodra për foshnje; ndresa per foshnje 

çorapë dhe tekstil; tregera; rripa; proteza; sandale; sandale   me rripa; mbathje sportive; 

përkatesisht këpucë  për shetitje, këpucë per alpinizem, këpucfë basketi, këpucë për trajnim, 

këpucë për biçiklizëm, këpucë sportive per hapsira të mbyllura, këpucë vrapimi- dhe 

këpucë për fushë, shoshone,këpucë futbolli(per brenda dhe jasht),  kopaçka për futboll, 

këpucë të thurura,këpucë tenisi, këpucë sportive urbane, këpucë për lundrim, këpucë 

aerobike;veshje sportive; përkatësisht rrobat nga gëzofi, kostume për vrapim, veshje 

sportive te thurura; pantolla sportive të rasti; gjysëm këmisha; duksa; tuta; kanatiere me stil 

futbolli; këmisha të stilit të rugby, çorape, rroba banje, çorape dhe ngrohje të këmbëve, tuta, 

veshje të brendshme funksionale, nenkëmisha ; sutjena; gete; shirita dore, shirita koke-

traka; dorashka, kostume dëbore, xhaketa dëbore,  pantolla dëbore  

28   Lodra dhe lojëra; topa sportive; lojëra në ekipë; tabela për futboll në tryezë; mikro-

fanella; kukulla dhe kafshë; automjete lodrash; gjeagjëzë; balona; lodra gome me ajër; letra  

për luajtje; konfeti (dekorime per ëmbëlsira); artikuj për gjimnastikë dhe sport, pajisje për 

gjimnastikë; pajisje futbolli, përkatësisht topat, doraçka, gju, bërryl dhe pjesë të krahnorit, 

portat dhe mbrojtëset e futbollit; shtyllat e golave të futbollit; çanta sportive dhe kontejnerë 

të përshtatur për transportin e artikujve sportivë; kapele argëtimi (lodra); lojëra elektronike 

me dorë të pershtatshme për përdorim vetëm me marrës televiziv; karrem për video-lojëra; 

video-lojëra; makina për video-lojëra; konzollat e lojrave; makina loje të mbajtura me dorë 

me ekranë; lojëra elektronike të mbajtura me dorë, përveç atyre të pershtatshme për 

përdorim vetëm me marrës televiziv; komandues; rrota drejtuese për video-lojëra dhe 

dyshekë vallëzimi për video-lojëra; lajmrim me duar (lodra); robotë lodrash për argëtim; 

aparate për lojëra; modele kopje të avionëve; lodra për kafshët shtëpiake; kartela fituese; 

fluturake për fëmijë; patina; roller (lodra); dërrasë me kushineta (skateboard); kufje të 

realitetit virtual për lojëra  

30   Kafe; pije me bazë kafeje; çaj; kakao; sheqer; mjaltë; melasë; Maja-tharem buke; kafe 

artificiale; Miell; miell soje; salce soje; përgatitjet e drithërave; drithëra; bukë; marzipan-

(shtrese dekoruese per torta); pasta; ëmbëlsira; biskota; pjekurina; bombone; akullore; 

ëmbëltues; ëmbëlsirat me çokollatë; cokollatë; oriz; fjolla nga drithërat të thata; patate të 

skuqura misri; mustard; uthull; salcat (melmesa); aroma; kripë; ëmbëlsues natyrale dhe me 

kalori  të ulët ; pica; bazat e picave; brumë picash; hamburger; sanduiç; sanduiç-hot dok; 

çizburger(sanduiç) ; akullore ( të nxehtë ose ftohet); pije me bazë çaji; caj i ftohtë; pije me 

bazë çokollate 
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32  Pije jo alkoolike; lëngje; pije të bëra nga lëngjet dhe lëngje me aromë; koncentratet, 

shurupet dhe pluhuri për të bërë pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije të tjera 

jo-alkoolike; pije energjetike, pije izotonike, pije hipertonike, pije hipotonike; pije dhe 

lëngje frutash dhe perimesh; pije dietetike; pije sportive; pije frutash të akullta; pije të 

akullta; pije me aromë; pije me aromë jo të gazuara, pije  jo-alkoolike të ngrira; pije të 

pasura me vitamina të shtuara jo për përdorim mjekësor; birra; birra e ndritëshme; birrë ale; 

birrë e forte e zezë-alkoolike; birrë me alkool të ulët; birrë jo-alkoolike  

35   Publikime; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; shërbimet e agjencisë së 

punësimit; shërbimet e rekrutimit të personelit; shërbimet e agjencisë së reklamimit; 

shërbimet e reklamimit përmes sponsorizimit; shërbime të reklamimit në internet; shërbime 

informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me administrimin e biznesit dhe 

administrimin e biznesit të ofruar në internet ose përmes Internetit; reklamimi dhe 

shërbimet promovuese; shpërndarja e reklamave dhe materialeve promovuese; sigurimi dhe 

marrja me qera e hapësirës reklamuese dhe materialit publicitar; publikimi i materialeve 

dhe teksteve publicitare; marrja me qera e kohës së reklamimit në kreditë e filmit; shërbime 

të reklamimit televiziv dhe radio; reklamimi në formën e animacionit; promovimi i 

ngjarjeve sportive në fushën e futbollit; promovime të mallrave dhe shërbimeve të palëve të 

treta; hulumtim për sponsorizimin e biznesit në lidhje me garat e futbollit; përpilimi i 

botimeve për t’u përdorur si faqe të internetit në Internet ose në pajisjen e komunikimit 

elektronik pa tel; sigurimi i hapësirës në faqet e internetit përmes Internetit për reklamimin 

e mallrave dhe shërbimeve; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; ofrimi i shërbimeve të ankandit në internet; përpilimi i drejtorive 

për botim në  faqet e internetit ose në pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; shërbime të 

marketingut promovues; shërbime të agjencisë së promovimit të sportit dhe marrëdhënieve 

me publikun; shërbime të studimit të tregut; hulumtimi i marketingut, shërbimet; shërbime 

të sondazhit të opinionit publik; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe 

shfaqjeve për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamimi; organizimi i  

publicitetit për ekspozitat tregtare; shërbime të menaxhimit të bazës së të dhënave; 

përpilimi i statistikave; shërbime në fushën e mbledhjes së të dhënave dhe informacionit 

statistikor dhe informacionit tjetër mbi shfaqjet sportive; menaxhimin e biznesit dhe 

konsulencën e organizatës; shërbime të këshillimit të biznesit; organizimi i garave 

promovuese; sigurimi i informacionit të biznesit; publicitet i ngjarjeve sportive në fushën e 

futbollit; shërbime të shitjes me pakicë, përfshirë shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me 

mallrat e metaleve të zakonshme, makineritë dhe mjetet e makinerisë, mjetet e përdorimit të 

mjeteve dore, aparatet / pajisjet optike dhe audio-vizive dhe magnetike dhe elektrike / 

elektronike, aparatet / pajisjet mjekësore, aparate ndriçimin dhe ngrohjen dhe gatimin  / 

pajisje për aparate ftohëse dhe ngrohese dhe ventiluese, mallra prej metaleve të çmuara, 

argjendaritë dhe instrumentet kronometrike, shënjat dhe gjilpëra dekorative, instrumentet 

muzikorë, artikuj letre dhe kartoni, gjëra  të shtypura dhe shkrimi, bileta për ngjarje 

sportive, lëkurë dhe imitim artikuj prej lëkure, bagazhe dhe çanta dhe mbajtëse, çadra, 

sende shtëpiake, mobilje, artikuj promovues dhe afarist, artikuj tekstili, veshje dhe shami 

dhe këpucë, qëndisje dhe shirita dhe mallra për gërsheta dhe derivate, mbulesa dysheme / 

tokësore, lojëra dhe lojëra sportive , ushqime dhe produkte ushqimore, pije joalkoolike dhe 

pije alkoolike, tretës, parafinë, dyll, bitumen dhe naftë, karburante, vajra, lubrifikantë, 

lëngje transmisioni, lëngje frenash, agjentë kundër ngrirjes, ftohës, lëngje hidraulikë, 
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yndyrat, benzinë, benzinë motorike, naftë, gaz karburanti, gaz të ndezshëm, karburant bio, 

shpërndarës, goma, mbulesa të gomave, lidhse për rrota, etj. ekranet e diellit, raftet e çatisë, 

raftet sportive, mbulesat e ulëseve, mbulesat e makinave, patatet e skuqura, pjekurina te 

skuqura franceze, qumështi, produktet e qumështit, pije me kos, perzierjet(shake) e 

qumështit, produktet e qumështit, djathi, qumështi i sojës (zëvendësuesi i qumështit), pije 

joalkoolike, ujëra minerale etj. ujëra të gazuar, pije energjetike, pije izotonike, pije frutash 

dhe perimesh dhe lëngje, birra,  birra ales, birrë joalkoolike, kafe, çaj, kakao, ëmbëlsira, 

biskota, keksa, karamele, akullore, ëmbëlsira, ëmbëlsira çokollate, çokollatë, misër patate të 

skuqura, mustardë, uthull, salcat (kremrat), sanduiçet e hamburgerit, sanduiçet e djathrave, 

sanduiçët e mbushur me peshk, mish ose perime, sanduiçe të qenve të nxehtëta, duke u 

mundësuar klientëve të shikojnë dhe të blejnë këto sende në treg ose në internet ose 

komunikim elektronik pa tel; Shërbime të dyqaneve të përfshira  në këtë klasë, përfshirë 

shitjen me pakicë të produkteve ushqimore dhe pijeve; shitja me pakicë dhe furnizimi i 

ushqimit dhe pijeve përmes makinave shitëse; shitja me pakicë e ushqimit në restorante, 

kafenetë, furrat e bukës, dyqanet e kasapëve, mensa, dyqane me ushqime (akullore dhe 

dyqane bylmeti ,kos, kafene, dyqane me biskota); shërbime të shitjes me pakicë, përfshirë 

shërbimet e shitjes me pakicë në internet në lidhje me karburantin, gazin e karburantit, 

vajgurin; karburantet biokarburantike, vajrat dhe yndyrat e motorit, lubrifikantët dhe 

yndyrat, vajrat dhe lëngjet e transmetimit hidraulik, lëngjet për qarqet hidraulikë dhe vajrat 

hidraulikë, duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe të blejnë këto artikuj në treg ose në 

internet ose komunikim elektronik pa tel; shërbime të administrimit të biznesit për 

përpunimin e shitjeve të bëra në Internet ose në pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; 

shërbime të faturimit; promovimi i shitjeve, përkatësisht ofrimi i programeve të 

avantazheve për klientët;   shërbime të promovimit të shitjeve të biletave; shërbime e 

programit të besnikërisë së klientit dhe shërbime të klubit të klientëve për qëllime 

komerciale, promovuese dhe / ose reklamimi; shpërndarja e programit të besnikërisë se 

klientit dhe kartelave të anëtarësimit të koduara të cilët mund të mbajnë të dhëna personale 

të identitetit të përdoruesit për kontrollin e qasjes në stadiumet sportive; arkivimi i të 

dhënave në një bazë të dhënash qendrore, përkatësisht për imazhe të qeta dhe lëvizëse  

36   Sigurimie; shërbimet financiare; shërbime monetare; shërbime të pasurive të 

patundshme; menaxhimi i pagesave financiare; lëshimin e kuponave për të shpërblyer 

besnikërinë e klientit, të cilat mund të përmbajnë informacione personale në lidhje me 

identitetin e mbajtësit të kartelës dhe të lejojnë kontrollin e hyrjes në stadiumet sportive; 

lëshimin dhe administrimin e kartelave të kreditit dhe kontrollet e udhëtarëve; shërbime 

bankare; shërbime të automatizuar të makinerisë bankare (ATM); shërbimet e pagesave 

elektronike të bëra nga kartelat e parapaguara; shërbime të pagesës mobile; kredi dhe 

shërbime investimesh; kontrollet e shërbimeve të kartave të garantuara; shërbime financiare 

në lidhje me paratë kibernetike; shërbime elektronike të portofolit (shërbime pagese); 

shërbime elektronike për transferimin e fondeve; shërbime të porositjes së transferimit 

(shërbime financiare), përfshirë shërbimet e llogarisë gjiro; shërbime transferimi telegrafik 

(bankar); shërbime të faturimit në internet (shërbime financiare); produktet e derivative të 

normës së interesit; shërbime të parave dhe valutave; shërbime të sigurta depozitash; 

shërbime bankare shtëpiake; shërbime të llogarisë postare; shërbimet e depozitave; 

shërbime të nënshkrimit të aksioneve dhe bonove (krijimi i një mjedisi të tregtimit virtual 

në internet për tregtimin e aksioneve); shërbime të konsulencës financiare; sherbime 

brokerimi te aksioneve dhe obligacioneve; shërbime në mirëbesim për korporatat dhe 
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individët; sponsorizimin financiar të ngjarjeve sportive; hulumtim i sponsorizimit financiar 

në lidhje me garat e futbollit; sigurimi i informacionit në internet në lidhje me shërbimet 

financiare, bankare, të sigurimeve dhe investimeve; shërbime bankare në internet; shërbime 

pagese të ofruara përmes aparateve dhe pajisjeve telekomunikuese elektronike pa tel; 

kartela krediti, kartela debiti dhe shërbime të përpunimit të transaksioneve të kontrollit 

elektronik; shërbimet e tregtimit të produkteve financiare, depozita e investimeve, garancitë 

financiare (garancia); shërbime të valutës dhe të këmbimit valutor, letra krediti dhe krediti 

dokumentare, shërbime komisioni dhe tregtimi, menaxhim të pasurive, valutë stabile (e 

fortë)  

37  Shërbimet e stacioneve të shërbimit, përkatësisht pastrimi, lubrifikimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i automjeteve; trajtimi  anti-ndryshk për automjete, motorë dhe makineri; larja e 

avionëve dhe rimorkiot, lustrimi, yndyrat, vajosja, mirëmbajtja dhe riparimi; larja e 

automjeteve motorike; mirëmbajtja dhe riparimi i gomave të automjeteve; ri-montimi dhe 

riparimi i gomave të automjeteve; instalimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve të komunikimit 

elektronik pa tel (hardueri); instalimi dhe riparimi i kompjuterit; shërbime ndërtimi dhe 

restaurimi të ndërtesave; instalimi i ndërtesave rekreative, ndërtesave tregtare dhe 

ndërtesave të zyrave, jahteve luksoze dhe varkave; ndërtimi, instalimi dhe riparimi i 

fushave sportive të bëra me bar artificial ose natyror; ndërtimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e 

termocentraleve; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacionit; shfrytëzimi i fushave të naftës dhe 

gazit; instalimi dhe montimi i strukturave për prodhimin e naftës së papërpunuar; instalimi i 

aparateve të prodhimit të naftës; instalimi i sistemeve të energjisë diellore; instalimi i 

sistemeve të energjisë së erës; instalimi i sistemeve të hidrocentraleve; shërbimet e nxjerrjes 

së mineraleve  

38  Shërbime telekomunikuese; komunikimet përmes telefonit dhe telefonave mobil; 

shërbime të komunikimeve elektronike përmes telefonit; komunikimi me radio; 

komunikimet me faks; komunikim me aparat; komunikimet përmes telekonferencës; 

transmetimi televiziv; transmetim radio; shërbime të shtypit dhe agjencisë së lajmeve; 

marrja me qira e pajisjeve telefonike, faksimit dhe pajisjeve të tjera të komunikimit; 

transmetimi i një uebsajti tregtar në Internet ose në pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; 

shërbime të programimit dhe transmetimit të radios dhe televizionit që ofrohen përmes 

rrjeteve satelitore, kabllovike ose pa tel; mesazhe elektronike; sigurimi i hyrjes në një blog, 

dhomë komunikimi, komunikim I çasshëm ose shërbime diskutimi; sigurimi i dhomave të 

bisedave në internet dhe tabelave elektronike të buletinit për transmetimin e mesazheve, 

komenteve dhe përmbajtjeve multimedia midis përdoruesve për rrjetet sociale; sigurimi i 

aksesit në faqet në internet që përmbajnë harta, informacion në lidhje me drejtimet dhe 

vendndodhjen e biznesit; transmetimi i mesazheve dhe imazheve përmes kompjuterit; 

sigurimi i aksesit në blerje shtëpiake dhe zyre dhe shërbime të porositjes përmes 

kompjuterit, një rrjeti kompjuterik global dhe / ose teknologjive të komunikimit interaktiv; 

shërbime elektronike të postës; sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në internet ose bazat e 

të dhënave; sigurimi i aksesit në faqet e internetit të muzikës dixhitale në Internet ose në 

pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; sigurimi i informacionit në internet nga një bazë e 

të dhënave kompjuterike ose nga Interneti, në lidhje me sportet ose ngjarjet sportive; 

transmetimi i programeve radio dhe televizive në lidhje me ngjarjet sportive; sigurimi i 

lidhjeve me instalimet kompjuterike (shërbimet telekomunikuese); sigurimi i hyrjes në një 

bazë të dhënash kompjuterike të centralizuar (shërbimi IT); sigurimi i aksesit në internet 

përmes një rrjeti kompjuterik global ose përmes pajisjes së komunikimit elektronik pa tel 
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(shërbimi IT); transmetimi i materialit video dhe audio nga Interneti; shërbime të 

transmetimit video, audio dhe televiziv; sigurimi i hyrjes në motorët e kërkimit në internet; 

telekomunikimi i informacionit (përfshirë faqet në internet), programet kompjuterike dhe 

çdo të dhënë tjetër  

39  Shërbimet e agjencisë së udhëtimit, përkatësisht, rregullimi dhe rezervimi i udhëtimit; 

shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit dhe informacionet e udhëtimit dhe shërbimet 

e shitjes së biletave të udhëtimit; shërbime transporti ajror, hekurudhor, detarë-anije, 

autobus dhe furgonë; shërbime të transportit ajror që përmbajnë një program të shpeshtë të 

bonusit të fluturimit; shërbime të anijeve turistike; shërbimet e operimit  ne turne; shërbime 

të marrjes me qera të automjeteve; marrja me qera e hapësirave të parkimit; shërbime taksi; 

shërbime të transportit të mallrave; transportin e mallrave me automjet, kamion, 

hekurudhor, anije dhe aeroplan; paketimin e mallrave; transportin dhe dërgimin e mallrave, 

në veçanti dokumenteve, paketave, pakove dhe letrave; shërbime të dërgimit postar, 

sherbime korrier dhe mesazheri(porosive), veçanërisht shpërndarja e gazetave, revistave 

dhe librave; shërbime të deponimit; shpërndarja e ujit, nxehtësisë, gazit, naftës ose 

energjisë elektrike; shpërndarja (transporti) i filmave dhe regjistrimet e tingujve dhe 

imazheve; shpërndarja (transporti) i biletave; Shërbime navigimi GPS; shpërndarja 

(transporti), furnizimi dhe ruajtja e karburantit, naftës, vajit, gazit, lubrifikantëve, tretësve, 

parafinës, dyllit dhe bitumit; transmetimi, shpërndarja e energjisë elektrike; transporti i 

naftës ose gazit përmes tubacioneve; transporti dhe depozitimi i mbeturinave; shërbime të 

këshillimit profesional në lidhje me shpërndarjen e energjisë dhe energjisë elektrike  

40   Përpunimi i filmave kinematografikë; zmadhimi i fotografisë; shtypja e fotografive, 

zhvillimi i filmave fotografikë; marrja me qira e makinave dhe instrumenteve për 

zhvillimin, shtypjen, zgjerimin ose përfundimin e fotografive; shërbime shtypi; shërbimet e 

trajtimit të mbeturinave; shërbimet e administrimit të mbeturinave (riciklimi); shërbime 

rrobaqepësie (veshje); rafinimi i vajit; shërbime rafinimi; shërbime për trajtimin dhe 

përpunimin e naftës dhe lubrifikantëve të përdorur; gjenerimi i gazit dhe energjisë elektrike; 

përpunimi i naftës dhe gazit; përpunimi dhe rafinimi i substancave organike; përpunimi i 

karburanteve; prodhimi i energjisë; prodhimi i gazit; gjenerimi i gazit; trajtimi dhe 

përpunimi i naftës dhe gazit; trajtimi dhe përpunimi i gazit natyror; trajtimi dhe përpunimi i 

karburantit dhe benzinës; prodhimi me porosi i llojeve të ndryshme të lëngjeve të frenave, 

lëngjeve antifriz, vajrat e motorit, yndyrat, parafina dhe nënprodukteve të tyre dhe 

derivateve të ndryshme të naftës për të tjerët; shërbime të këshillimit profesional në lidhje 

me prodhimin e energjisë dhe energjisë elektrike  

41  Edukimi; trajnimi; ofrimi  i kurseve trajnuese; argëtimi; shërbime argëtimi të ofruara në 

ose në lidhje me ngjarje sportive; shërbime argëtimi në formën e shikimeve publike të 

organizimit të ngjarjeve sportive të veprimtarive dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; 

organizimi i llotarive dhe garave; organizimi i garave dhe ngjarjeve sportive në fushën e 

futbollit; sigurimi i ambienteve sportive; shërbime argëtuese në park; shërbime të klubit 

shëndetësor dhe palestër; shërbime me qera për pajisjet audio dhe video; prodhim, 

prezantim, publikim dhe / ose marrje me qera të filmave, regjistrimeve të zërit dhe video; 

publikimi dhe / ose marrja me qera e produkteve interaktive arsimore dhe argëtuese, 

përkatësisht filma, libra, kompakt disqe , DVD, mini-disqe, CD-ROM; publikimi i 

statistikave dhe informacioneve të tjera mbi shfaqjet sportive; raportimi radio dhe televiziv 

i ngjarjeve sportive; shërbime prodhimi dhe redaktimi për programet radiotelevizive; 

shërbimet e fotografisë; shërbime të prodhimit, fotografisë, audio dhe videshiritave; 
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prodhimi i filmave të animuar; prodhimi i programeve televizive të animuara; shërbime për 

rezervimin e ulëseve për argëtime dhe ngjarje sportive; shërbime të rezervimit të biletave 

për argëtime dhe ngjarje sportive; Shërbime të agjencisë së biletave sportive; koha e 

ngjarjeve sportive; regjistrimi i ngjarjeve sportive; organizimi i konkurseve të bukurisë;  

ngjarje  argëtuese interaktive; shërbime të lojërave të fatit; ofrimi i shërbimeve për lojëra 

fati- tombollë; shërbime të lojërave në internet; sigurimi i argëtimit të drejt per drejtë në 

internet I ekipeve të lojërave ne natyrë; organizimi i garave të lojërave kompjuterike 

përfshirë garat e lojërave në rrjetin e internetit; informacione që lidhen me argëtimin ose 

edukimin, të siguruara në internet drejt per drejt nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose  

përmes internetit ose nga pajisjet e komunikimit elektronik pa tel; shërbime lojrash 

elektronike të ofruara  me anë të Internetit ose me pajisje pa tel komunikimi elektronik 

(argëtim); botimi i librave; botimi drejt per drejt i librave dhe revistave elektronike në 

internet; shërbime argëtuese në formën e dhomave të komunikimit në internet ose në 

pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; shërbime argëtuese në formën e shfaqjeve të 

kinematografike; shërbime të përkthimit; shërbime të interpretimit; sigurimi i 

infrastrukturave argëtuese, përkatësisht, sallë pritjeje per persona VIP dhe  qiellin e hapur 

jasht dhe vendit te lokacioneve sportive  qëllime argëtimi; shërbimet e mikpritjes, 

përkatësisht shërbimet e pritjes së klientëve, përfshirë sigurimin e biletave për ngjarje 

sportive ose argëtuese; sigurimi i informacionit në internet në fushen e sportit dhe  

ngjarjeve sportive  nga një bazë e të dhënave kompjuterike ose Interneti  

42  Qeraja e pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; shërbime të këshillimit 

kompjuterik; përpunimi i të dhënave (programimi); shërbime për krijimin e softuerëve 

kompjuterikë; krijimin, hartimin, përpilimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit ose 

faqeve në pajisjen e komunikimit elektronik pa tel; instalimi dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike; krijimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve të komunikimit elektronik pa tel; 

përpilimi i faqeve në internet në rrjetet kompjuterike (veçanërisht Interneti) ose në 

komunikimin elektronik pa tel; prezantimi i faqeve të internetit në internet ose në 

komunikimin elektronik pa tel; mbajtja e faqeve të internetit në internet ose në pajisjen e 

komunikimit elektronik pa tel; sigurimi i programeve kompjuterike; sigurimi i motorëve të 

kërkimit për internet; sigurimi i softuerit që nuk mund të shkarkohet për t'u mundësuar 

përdoruesve të krijojnë dhe shkëmbejnë tekst, dokumente, imazhe, foto, video, harta dhe 

harta rrugore; zhvillimi i shërbimeve kompjuterike, përkatësisht, krijimi i komuniteteve 

virtuale për përdoruesit për të organizuar grupe dhe ngjarje, të marrin pjesë në diskutime 

dhe të përfshihen në rrjete sociale, biznesi dhe komuniteti; mbajtja e faqeve në internet 

duke lejuar të tjerët të organizojnë dhe zhvillojnë takime, ngjarje dhe diskutime interaktive 

përmes rrjeteve të komunikimit; shërbime të ofruesit të shërbimeve të aplikacionit (ASP), 

përkatësisht, pritjen e programeve kompjuterike të të tjerëve; zhvillimi i zgjidhjeve të 

aplikimit të programeve kompjuterike; shërbime kompjuterike të mbrojtura (cloud); 

hartimin dhe zhvillimin e programeve operative për të hyrë dhe përdorur një rrjet të 

mbrojtur (cloud) informatikë; sigurimi i programeve kompjuterike për të mundësuar ose 

lehtësuar ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, postimin, shfaqjen, publikim (blog-un), 

lidhjen, shkëmbimin ose sigurimin e mediave elektronike ose informacioneve për rrjetet e 

komunikimit; sigurimi i aksesit në platformat e Internetit (gjithashtu Interneti mobil) në 

natyrën e faqeve të internetit të personalizuara që përmbajnë informacion të përcaktuar nga 

përdoruesi ose të specifikuar, profile personale, audio, video, imazhe fotografike, tekst, 

grafikë dhe të dhëna; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve të softuerëve 
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që nuk mund të shkarkohen për rrjetet sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve audio, video, fotografike, tekste, grafikë dhe të dhëna; sigurimi i 

softuerit përmes një faqe në internet që përmban një teknologji që u mundëson përdoruesve 

online të krijojnë profile personale që paraqesin informacione në lidhje me rrjetet sociale 

dhe të transferojnë dhe shpërndajnë informacione të tilla midis shumë faqeve të internetit; 

shërbime eksplorimi për gjetjen e naftës dhe gazit; shërbime kërkimore gjeologjike; analiza 

për shërbimet dhe shfrytëzimin e fushave të naftës; kërkime, zhvillime, analiza, këshillime, 

konsulencë dhe shërbime të projektimit që lidhen me teknologjinë në industrinë e naftës; 

konsultimi teknik, projektimi dhe planifikimi i instalimeve të paneleve diellore; konsultimi 

teknik, projektimi dhe planifikimi i instalimeve të erës; kërkime, zhvillime, analiza, 

shërbime këshillimi dhe këshillimi në lidhje me njësitë e kontrollit elektronik për 

monitorimin e sistemeve diellore elektrike dhe / ose të energjisë së erës; projektimi i 

sistemeve të energjisë; analiza në lidhje me energjinë dhe nevojat e energjisë së të tjerëve; 

zhvillimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë; studimet e projektit dhe shërbimet e 

këshillimit profesional në lidhje me fuqinë dhe nevojat energjetike të të tjerëve; shërbime të 

projektimit për termocentralet, shërbime të sigurisë për mbrojtje nga qasja e paautorizuar në 

rrjete  

43  Shërbime restorantesh, shërbime restorantesh te ushqimit të shpejtë; shërbime të shitjes 

me pakicë të restoranteve në një banak ose në një dritare, me  një tryezë  sherbime në vend 

ose jashtë vendit për shpërndarjen në shtëpi; shërbime snack-bar; shërbime për mikpritjen, 

përkatësisht sigurimin e ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit si në objektet sportive brenda 

dhe jashtë vendit dhe në ngjarjet argëtuese në fushat e sportit; shërbime akomodimi të 

përkohshëm, domethënë, sigurimi i akomodimit, ushqimit ose pijeve, objektet sportive 

brenda dhe jashtë vendit; shërbime të nxjerrjes ne vizita në supermarkete, dyqane  dhe 

stacione shërbimesh; sherbime hotelerie; shërbime mikëpritjeje; sherbime strehimi dhe 

shërbimi i arritjës, rezervimi i hoteleve dhe banesave të përkohshme; marrja me qera e 

dhomave të takimeve, gjegjësisht  VIP salloneve dhe shtëpizave pushimore në stadium dhe 

jashtë stadiumit 
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(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine 
 

(540)  PEXETINEM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(540)  PREVYMIS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 
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(511) 5  Preparate farmaceutike  
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Republic of Kosovo 
 

(511) 9  “Softuer kompjuterik; Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike 

që përdoren për nxejhen e duhanit, karikues për bateri për pajisjet elektronike që përdoren 

për nxehjen e duhanit; karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e 

duhanit; karikues për vetura dhe cigaret elektronike; karikues për vetura për pajisjet që 

përdoren për nxehjen e duhanit; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

11  “Avullues elektronik; aparate për nxehjen e lëngjeve; aparate për prodhimin e avullit, 

avullues me tela; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

34  “Duhan, i papërpunuar apo i përpunuar, përfshirë cigaret, purot, cigarillot, duhan që 

pshtillet për të krijuar cigaren tënde, llullë duhani, duhan që përtypet, burnot, zëvendësues 

duhani (jo për përdorim medicinal); artikuj për duhanpirësa, përfshirë letrat për cigare dhe 

tubat, filter për cigare, kuti duhani, mbështjellës dhe tavëll për cigare jo nga metalet e 

çmuara, aliazhet e tyre apo të mbështjella me to; çibuk, aparat xhepi për pshtjelljen e 

cigareve; çakmak; shkrepëse; cigare elektronike; avullues për qëllime pirje; pjesë dhe 

pajisje për të lartë cekurat.  

35  “Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik, baterit për cigare elektronike, 

baterit për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit e baterive për 

pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen duhanit, karikuesit USB për pajisjet 

elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit për vetura për cigaret elektronike, 

karikues veture për pajisjet që përdoren për nxehjen e duhanit; Shërbimet me pakicë në 

lidhje me avulluesit elektronik, aparate për nxehjen e lëngjeve, aparate për prodhimin e 

avullit, avullues telash; Shërbimet me pakicë në lidhje me duhanin (e papërpunuar), 

duhanin (e përpunuar), cigareve, purove, cigarillove, duhanit që pshtillet për të krijuar 

cigaren tënde, llullës së duhanit, duhan që përtypet, burnotit; Shërbimet me pakicë në lidhje 

me zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim medicinal), artikujve për duhanpirësa, letrave 

dhe tavllës për duhan, filterave të cigareve, kutive të duhanit, kutive të purove dhe 

taketukeve, pipave; Shërbimet me pakicë në lidhje me aparatet e xhepit për pshtjelljen e 

cigareve, çakmak, shkrepëse, cigare elektronike; Shërbimet me pakicë për cigarette 

elektronike; Bashkimin e të gjithave për të mirën e të tjerëve, të produkteve të ndryshme 

kryeishst duhan, zëvendësues duhani, avullues elektronik, bateri dhe karikues për cigarete 

elektronike, mundësimin e konsumatorëve që më lehtë të krahasojnë dhe blejnë këto 

mallëra; reklamimin; menaxhim biznesi; shërbimet e marketingut edhe promovimit; 

shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1142 

(220) 03/09/2019 

(731) United Castle International Company 

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong, HK 

(591) E kafte,  e bardhe dhe ngjyre hiri  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)   
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(511) 9  “Softuer kompjuterik; Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike 

që përdoren për nxejhen e duhanit, karikues për bateri për pajisjet elektronike që përdoren 

për nxehjen e duhanit; karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e 

duhanit; karikues për vetura dhe cigaret elektronike; karikues për vetura për pajisjet që 

përdoren për nxehjen e duhanit; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

11  “Avullues elektronik; aparate për nxehjen e lëngjeve; aparate për prodhimin e avullit, 

avullues me tela; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

34  “Duhan, i papërpunuar apo i përpunuar, përfshirë cigaret, purot, cigarillot, duhan që 

pshtillet për të krijuar cigaren tënde, llullë duhani, duhan që përtypet, burnot, zëvendësues 

duhani (jo për përdorim medicinal); artikuj për duhanpirësa, përfshirë letrat për cigare dhe 

tubat, filter për cigare, kuti duhani, mbështjellës dhe tavëll për cigare jo nga metalet e 

çmuara, aliazhet e tyre apo të mbështjella me to; çibuk, aparat xhepi për pshtjelljen e 

cigareve; çakmak; shkrepëse; cigare elektronike; avullues për qëllime pirje; pjesë dhe 

pajisje për të lartë cekurat.  

35  “Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik, baterit për cigare elektronike, 

baterit për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit e baterive për 

pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen duhanit, karikuesit USB për pajisjet 

elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit për vetura për cigaret elektronike, 

karikues veture për pajisjet që përdoren për nxehjen e duhanit; Shërbimet me pakicë në 

lidhje me avulluesit elektronik, aparate për nxehjen e lëngjeve, aparate për prodhimin e 

avullit, avullues telash; Shërbimet me pakicë në lidhje me duhanin (e papërpunuar), 

duhanin (e përpunuar), cigareve, purove, cigarillove, duhanit që pshtillet për të krijuar 

cigaren tënde, llullës së duhanit, duhan që përtypet, burnotit; Shërbimet me pakicë në lidhje 

me zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim medicinal), artikujve për duhanpirësa, letrave 

dhe tavllës për duhan, filterave të cigareve, kutive të duhanit, kutive të purove dhe 

taketukeve, pipave; Shërbimet me pakicë në lidhje me aparatet e xhepit për pshtjelljen e 

cigareve, çakmak, shkrepëse, cigare elektronike; Shërbimet me pakicë për cigarette 

elektronike; Bashkimin e të gjithave për të mirën e të tjerëve, të produkteve të ndryshme 

kryeishst duhan, zëvendësues duhani, avullues elektronik, bateri dhe karikues për cigarete 

elektronike, mundësimin e konsumatorëve që më lehtë të krahasojnë dhe blejnë këto 

mallëra; reklamimin; menaxhim biznesi; shërbimet e marketingut edhe promovimit; 

shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.  
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(210) KS/M/ 2019/1143 

(220) 03/09/2019 

(731) United Castle International Company 

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong, HK 

(591) Bardhe dhe zi. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik; Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike 

që përdoren për nxejhen e duhanit, karikues për bateri për pajisjet elektronike që përdoren 

për nxehjen e duhanit; karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e 

duhanit; karikues për vetura dhe cigaret elektronike; karikues për vetura për pajisjet që 

përdoren për nxehjen e duhanit; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

11  “Avullues elektronik; aparate për nxehjen e lëngjeve; aparate për prodhimin e avullit, 

avullues me tela; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

34  “Duhan, i papërpunuar apo i përpunuar, përfshirë cigaret, purot, cigarillot, duhan që 

pshtillet për të krijuar cigaren tënde, llullë duhani, duhan që përtypet, burnot, zëvendësues 

duhani (jo për përdorim medicinal); artikuj për duhanpirësa, përfshirë letrat për cigare dhe 

tubat, filter për cigare, kuti duhani, mbështjellës dhe tavëll për cigare jo nga metalet e 

çmuara, aliazhet e tyre apo të mbështjella me to; çibuk, aparat xhepi për pshtjelljen e 

cigareve; çakmak; shkrepëse; cigare elektronike; avullues për qëllime pirje; pjesë dhe 

pajisje për të lartë cekurat.  

35  “Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik, baterit për cigare elektronike, 

baterit për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit e baterive për 

pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen duhanit, karikuesit USB për pajisjet 

elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit për vetura për cigaret elektronike, 

karikues veture për pajisjet që përdoren për nxehjen e duhanit; Shërbimet me pakicë në 

lidhje me avulluesit elektronik, aparate për nxehjen e lëngjeve, aparate për prodhimin e 

avullit, avullues telash; Shërbimet me pakicë në lidhje me duhanin (e papërpunuar), 

duhanin (e përpunuar), cigareve, purove, cigarillove, duhanit që pshtillet për të krijuar 

cigaren tënde, llullës së duhanit, duhan që përtypet, burnotit; Shërbimet me pakicë në lidhje 

me zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim medicinal), artikujve për duhanpirësa, letrave 

dhe tavllës për duhan, filterave të cigareve, kutive të duhanit, kutive të purove dhe 

taketukeve, pipave; Shërbimet me pakicë në lidhje me aparatet e xhepit për pshtjelljen e 

cigareve, çakmak, shkrepëse, cigare elektronike; Shërbimet me pakicë për cigarette 

elektronike; Bashkimin e të gjithave për të mirën e të tjerëve, të produkteve të ndryshme 

kryeishst duhan, zëvendësues duhani, avullues elektronik, bateri dhe karikues për cigarete 

elektronike, mundësimin e konsumatorëve që më lehtë të krahasojnë dhe blejnë këto 

mallëra; reklamimin; menaxhim biznesi; shërbimet e marketingut edhe promovimit; 

shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.  
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(210) KS/M/ 2019/1144 

(220) 03/09/2019 

(731) United Castle International Company 

Limited Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong, HK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  HEATMASTER SYSTEM 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik; Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike 

që përdoren për nxejhen e duhanit, karikues për bateri për pajisjet elektronike që përdoren 

për nxehjen e duhanit; karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e 

duhanit; karikues për vetura dhe cigaret elektronike; karikues për vetura për pajisjet që 

përdoren për nxehjen e duhanit; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

11  “Avullues elektronik; aparate për nxehjen e lëngjeve; aparate për prodhimin e avullit, 

avullues me tela; pjesë dhe pajisje për të lartë cekurat.  

34  “Duhan, i papërpunuar apo i përpunuar, përfshirë cigaret, purot, cigarillot, duhan që 

pshtillet për të krijuar cigaren tënde, llullë duhani, duhan që përtypet, burnot, zëvendësues 

duhani (jo për përdorim medicinal); artikuj për duhanpirësa, përfshirë letrat për cigare dhe 

tubat, filter për cigare, kuti duhani, mbështjellës dhe tavëll për cigare jo nga metalet e 

çmuara, aliazhet e tyre apo të mbështjella me to; çibuk, aparat xhepi për pshtjelljen e 

cigareve; çakmak; shkrepëse; cigare elektronike; avullues për qëllime pirje; pjesë dhe 

pajisje për të lartë cekurat.  

35  “Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik, baterit për cigare elektronike, 

baterit për pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit e baterive për 

pajisjet elektronike që përdoren për nxehjen duhanit, karikuesit USB për pajisjet 

elektronike që përdoren për nxehjen e duhanit, karikuesit për vetura për cigaret elektronike, 

karikues veture për pajisjet që përdoren për nxehjen e duhanit; Shërbimet me pakicë në 

lidhje me avulluesit elektronik, aparate për nxehjen e lëngjeve, aparate për prodhimin e 

avullit, avullues telash; Shërbimet me pakicë në lidhje me duhanin (e papërpunuar), 

duhanin (e përpunuar), cigareve, purove, cigarillove, duhanit që pshtillet për të krijuar 

cigaren tënde, llullës së duhanit, duhan që përtypet, burnotit; Shërbimet me pakicë në lidhje 

me zëvendësuesit e duhanit (jo për përdorim medicinal), artikujve për duhanpirësa, letrave 

dhe tavllës për duhan, filterave të cigareve, kutive të duhanit, kutive të purove dhe 

taketukeve, pipave; Shërbimet me pakicë në lidhje me aparatet e xhepit për pshtjelljen e 

cigareve, çakmak, shkrepëse, cigare elektronike; Shërbimet me pakicë për cigarette 

elektronike; Bashkimin e të gjithave për të mirën e të tjerëve, të produkteve të ndryshme 

kryeishst duhan, zëvendësues duhani, avullues elektronik, bateri dhe karikues për cigarete 

elektronike, mundësimin e konsumatorëve që më lehtë të krahasojnë dhe blejnë këto 

mallëra; reklamimin; menaxhim biznesi; shërbimet e marketingut edhe promovimit; 

shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.  
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(210) KS/M/ 2019/1145 

(220) 03/09/2019 

(731) BIC Cello (India) Private Limited  

Plot No 711/1.2.3.4 Somnath Road, Dabhel, 

Daman 396210, India, IN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  “Instrumente qe përdoren për shkrim dhe vizatim dhe rimbushje për to; stilolaps; 

stilolaps me ngjyrë; majë e stilolapsit; stilolaps me mbushje (patron); stilolaps i hollë; laps; 

mprehëse lapsash; laps i lëvizshëm; laps më ngjyrë; kapëse; laps me maje të butë për 

shkrim dhe ngjyrosje; ngjyra të ujit; laps marker (materiale për zyrë); ndriques 

(highlighters); ngjyrë për shkrim; ngjyrë rezervë; maje lapsi; shkrumës; vizore për vizatim; 

kompas për vizatim; tabela për shkrim; ngjitës për materiale në zyrë apo për qëllime 

shtëpiake; në veqanti ngjitës për zyre; shirita ngjitës; produkte përmirësuese tek materialet 

per zyre; përmirësues i lëngshëm; shirit përmirësues; laps përmirësues; laps për fshirje; 

fshirës për tabelat e shkrimit; materiale artistike; materiale modeluese (argjilë, brum), 

ngjyra pastel; brusha për ngjyrosje; mbajtëse të stilolapsave; letër dhe karton si dhe mallra 

të përbëra nga këto materiale që nuk janë të përfshira në klasat tjera; materiale shkrimi dhe 

vizatimi si dhe blloqe; notesa ngjitëse, letra, fletore, kalendar, materiale për printim; 

materiale për lidhjen e librave; fotografi, paisje për makina shkrimi dhe për zyre (përveq 

mobiljeve); materiale udhëzuese dhe për mësim (përveq aparateve); llojet e printerëve; 

blloqe për printim; fleta letrash për printim; revista (periodike); katalogje, pamflete, 

posterë, zarfa, (materiale për zyrë); kuti kompasi për ruajtjen e materialeve/instrumenteve”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1146 

(220) 03/09/2019 

(731) Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka,Serbia, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NOBLICE 

 

 
     

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe noodles(lloj i 

makaronave); tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira; çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; 
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maja, pluhur për pjekje; kripë, seasonings(erëza të ndryshme), erëza, barishte të 

konservuara; uthull, salca dhe aromatizues  të tjerë; akull (ujë i ngrirë)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1147 

(220) 03/09/2019 

(731)  CIMA SH.P.K.  Rr. “Dardania”, p.n, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, , KS 

(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e bardhe, 

Ngjyra e zeze  

(740)  Prima Legal SH.P.K. Rr. “Dardania”, 

p.n, Fushë Kosovë, Republika e Kosovës,  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtim, ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të 

zakonshme, sende të vogla të metaleve;kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport, sefat  

11  Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike), gypa metalik të ngurtë për ndërtim, asfalt, zift dhe 

bitum;ndërtime jo-metalike të transportueshme;monumente jo-metalike;kabina telefonike 

(jo metalike)  

36  Sigurimit, çështjet financiare, punët monetare, punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave, riparim;shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga 

kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe 

shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e 

objekteve;shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose 

linjave të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e 

ndërtimit, siç̧ janë̈ ato te piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose 

mbuluesve;shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të 

ndërtimit;shërbimet e ndërtimit të anijeve;shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose 

materialeve ndërtimore;shërbimet e rimbushjes, që do të thotë̈, shërbimet që marrin përsipër 

të venit ndonjë objekt në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i 

papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale);shërbime të ndryshme 

riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, instrumenteve, mjeteve;shërbime 

të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar cilëndo 

nga vetitë e tij  
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(210) KS/M/ 2019/1148 

(220) 03/09/2019 

(731) Klubi i Futbollit Ballkani SH.P.K. 

“Rr. Stadiumi i Qytetit ne Suharekë, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) Ngjyra e zezë, Ngjyra e bardhe, 

Ngjyra e verdhë, Ngjyra e portokalltë, 

Ngjyra vjollcë e mbyllur 

(740)  Prima Legal SH.P.K.  Rr.Agim 

Ramadani Hyrja 218 Nr.7 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të 

tjera kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1149 

(220) 03/09/2019 

(526) Flamuri Italian 

(731) LORIANO SH.P.K. 

Rr. “Rr.Muhamet Qami, Prishtine, 

Republika e Kosovës, KS 

(591) Gjelbër  e  mbyllur, Portokalltë, 

Bardhë, Kuqe, Gjelbër, Zeze  

(740)  Prima Legal SH.P.K. Rr.Agim 

Ramadani Hyrja 218 Nr.7 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë̈, melasë; maja, nishestë; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; torte  

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)   

33   Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije  

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafiteri (mensë), 

hotele, motele 
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(210) KS/M/ 2019/1150 

(220) 04/09/2019 

(731) Esat M. Abazi B.I.  Bukosh p.n. 

Vushtrri, KS 

(591) E kaltër, e kuqe, kafe 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, biskotat, gatimet, akulloret; mjalti, 

melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; 

akulli; sanduiçe; ushqimet e gatshme; picat, byrekët dhe brumërat; çokollatat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1151 

(220) 04/09/2019 

(731) RSM International Association 

c/o wadsack co. treuhandgesellschaft 

Bahnofstrasse 7 Zug 6301, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  RSM 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik për përdorim në kryerjen e funksioneve administrative në 

biznes; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e funksioneve të burimeve 

njerëzore korporative; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e proceseve të 

burimeve njerëzore në korporata; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e 

transaksioneve financiare, planifikimin financiar dhe menaxhimin financiar; softuer 

kompjuterik për përdorim në kryerjen e detyrave të kontabilitetit; softuer kompjuterik për 

përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve të korporatave; softuer kompjuterik 

për përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve financiare; softuer kompjuterik 

për përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve të inventarit; softuer kompjuterik 

për përdorim në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit; softuer kompjuterik për përdorim në 

kryrjen e analizave të tatimeve; softuer kompjuterik për përdorim në mundësimin e 

planifikimit të duhur për dizajnimin, zhvillimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve kompjuterike dhe informative; publikime, gjegjësisht doracakë elektronik në 

fushën e menaxhiminit të praktikës së kontabilitetit, shërbimeve të këshillimeve mbi 

tatimet, shërbimeve të auditimit dhe zotimeve, statistikave financiare dhe menaxhimin e 

burimeve njerëzore.”  

35  “Shërbime të kontabilitetit si dhe shërbime këshilluese dhe konsulence në fushën e 

kontabilitetit; shërbime të kontabilitetit dhe të auditimeve të biznesit; shërbime të 

admninistrimit të biznesit; konsulencë lidhur me përvetësimet dhe shkrirjet (bashkimet) e 

bizneseve; përgatitje të tatimeve; shëbrime të këshillimit për tatime, gjegjësisht shërbime të 

përputhshmërisë dhe konsulencës për tatimet; shërbime të kontabilitetit; shërbime të 
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menaxhimit të pasurisë, gjegjësisht menaxhim të librave financiar; shërbimë të konsulencës 

për menaxhimin e biznesit; shërbime të konsulencës të menaxhimit të riskut në biznes; 

shërbime të konsulencës për menaxhimin qeveritar, gjegjësisht ofrime të informatave në 

fushën e punëve të qeverisë; këshillë lidhur me organizimin dhe menaxhimin e biznesit, 

gjegjësisht ndihmesë dhe këshillimin të tjerëve mbi organizimin dhe menaxhimin e 

bizneseve apo menaxhim të biznesit të funksioneve tregtare të kompanive tregtare apo 

industriale; parashikim dhe analizim ekonomik, gjegjësisht hulumtime ekonomike në 

arritjen e përfitimeve, ndërprerjes së biznesit dhe përcaktimit të humbjes për shërbime të 

vlerësimit të kostos; këshillim për punësime dhe rekrutime; shërbime të konsulencës së 

menaxhimit të praktikave të kontabilitetit; vendosje të personelit dhe shërbime të 

rekrutimit; shërbime të konsulencës, planifikimit, këshillimit dhe informatave për tatimet 

dhe vënies së tatimeve; shërbime të garancive, gjegjësisht rishikim, përgatitje dhe analizim 

të informatave financiare dhe jo-financiare për tjerët, gjegjësisht auditime të deklaratave 

financiare, rishikimeve të përputhshmërisë së kontabilitetit, shërbime të këshillimit të 

auditimit financiar dhe hetim të mashtrimeve si dhe shërbime të zgjidhjes së kontesteve; 

informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me ato që u përmenden më lartë.”  

36  “Shërbime fianciare dhe shërbime të këshillimit dhe konsulencës në fushën e 

shërbimeve financiare; shërbime të menaxhimit financiar, shërbime të planifikimit 

financiar, shërbime të menaxhimit të portofolios financiare, shërbime të parashikimeve 

financiare, shërbime të garancive dhe sigurisë financiare, shërbime të hulumtimeve, 

analizave dhe konsulencës financiare, informata financiare të ofruara përmes mjeteve 

elektronike dhe shërbime këshillimi dhe konsulence në fushën e shërbimeve financiare; 

shërbime të këshillimit dhe menaxhimit në planifikime financiare dhe investime; shërbime 

të këshillimit dhe konsulencës për sigurime; konsulencë për sigurime, gjegjësisht ofrime të 

këshillimeve lidhur me çështjet e sigurimeve; shërbime aktuariale (të sigurimeve); 

hulumtime në arritjen e sigurimeve dhe përfitimeve për të punësuarit, ndërprerjen e biznesit 

dhe përcaktimin e humbjeve; shërbime të investimeve në patundshmëri; shërbime 

financimi; shërbime të llogarive individuale të pensionimit; shërbime të investimeve 

bankare dhe brokerimit të letrave me vlerë të përgjithshme; shërbime konsulence në fushën 

e përfitimeve të të punësuarve lidhur me sigurimet, financat dhe programet e kompensimit 

financiar; këshillim lidhur me organizimin dhe menaxhimin e biznesit, gjegjësisht 

ndihmesë dhe këshillim të tjerëve mbi menaxhimin e funksioneve të tregtisë financiare të 

kompanive tregtare apo industriale; informata, konsulencë dhe shërbime këshillimi lidhur 

me të lartëpërmendurat; shërbime konsulencë lidhur me tatimet e shitjeve, gjegjësisht 

ofrime të këshillave për entitetet mbi automatizimin e softuerit dhe funksioneve të 

raportimit për llogaritjen, grumbullimin dhe pagesën e tatimeve të shitjes; shërbime të 

menaxhimit të pasurisë; konsulencë financiare dhe konsulencë të sigurimeve, gjegjësisht 

vlerësim të produkteve të sigurimeve për planifikimin e menaxhimit të pasurisë; informata, 

shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me ato që u përmenden më lartë.”  

42  “Sërbime kompjuterike; dizajnim me porosi dhe krijim të harduerit kompjuterik, 

softuerit dhe sistemeve kompjuterike për tjerët; shërbime konsulence në fushën e sistemeve 

informative me bazë kompjuterike për bizneset dhe qeveritë; shërbime konsulence në 

fushën e identifikimit, prioritizimit, analizimit, dizajnimit, zhvillimit dhe implementimit të 

sistemeve informative të bazuar në kompjuterë për sigurime dhe biznesece apo industrive 

tjera të shërbimeve financiare; shërbime të konsulencës teknike dhe ndihmesë me sistemet 

informative të bazuara në kompjuterë dhe komponentët e tyre; shërbime të konsulencës mbi 
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TI-në dhe sigurisë së informatave, gjegjësisht ofrime të shërbimeve të këshillimit mbi TI-në 

dhe sigurinë elektronike si dhe menaxhim të rrezikut të TI-së dhe sigurisë elektronike për 

bankat dhe institucionet tjera financiare; kryerje të auditime të sigurisë së TI-së; konsulencë 

të TI-së në fushën e vlerësimit të rrezikut, sigurisë së TI-së dhe informatave elektronike, 

vazhdimësisë së TI-së dhe informatave elektronike të biznesit si dhe përgatitshmërisë së 

rimëkëmbjes në rast të fatkeqësive, auditim të brendshëm të TI-së dhe informatave 

elektronike si dhe planifikim të auditimeve; shërbime të garancive kompjuterike lidhur me 

zhvillimin e sistemeve të sigurisë dhe planifikimit të pasigurisë për sistemet e informatave; 

informata, konsulencë dhe shërbime këshillimi lidhur me të lartpërmendurat; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-shkarkueshëm që u mundëson 

përdoruesve të i qasen një portal të centralizuar të menaxhimit të dokumenteve dhe 

komunikimit të të punësuarve që është i dizajnuar specifikisht për përdorim nga bankat e 

komunitetit dhe sindikatat e kredive; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit dhe 

aplikacioneve të pa-shkarkueshëm e online për email, shënime kalendari, dhe menaxhim të 

dokumenteve; program kompjuterik online e i pa-shkarkueshëm për takime dhe caktime të 

eventeve, menaxhimit të kalendareve të grupeve, delegim të detyrave dhe raportim, marrje 

të shënimeve, transferim të të dhënave në dhe nga bazat e të dhënave dhe në si dhe nga 

programet kompjuterike dhe skedarët kompjuterik; softuer kompjuterik i pa-shkarkueshëm 

e online për menaxhimin e adresave; informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur 

me ato që u përmenden më lartë.”  

45  “Shërbime të përkrahjes së kontesteve gjyqësore në natyren e auditimeve hetuese dhe 

analizave financiare; përkrahje në procese gjyqësore në ekonomi, kontabilitet dhe financa, 

gjegjësisht auditime hetuese dhe analiza financiare; shërbime të këshillimit mbi tatimet, 

gjegjësisht konsulencë mbi përputhshmërinë tatimore lidhur me pajtueshmërinë me ligjet 

dhe rregulloret e tatimeve federale, shtetërore apo të huaja, informata, shërbime konsulence 

dhe këshillimi lidhur me të lartpërmendurat; përfaqësim të klientëve pranë autoritetet 

tatimore në çështjet e tatimeve; informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me 

ato që u përmenden më lartë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1152 

(220) 04/09/2019 

(731) RSM International Association 

c/o wadsack co. treuhandgesellschaft 

Bahnofstrasse 7 Zug 6301, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  THE POWER OF BEING 

UNDERSTOOD 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik për përdorim në kryerjen e funksioneve administrative në 

biznes; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e funksioneve të burimeve 

njerëzore korporative; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e proceseve të 

burimeve njerëzore në korporata; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e 

transaksioneve financiare, planifikimin financiar dhe menaxhimin financiar; softuer 

kompjuterik për përdorim në kryerjen e detyrave të kontabilitetit; softuer kompjuterik për 

përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve të korporatave; softuer kompjuterik 
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për përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve financiare; softuer kompjuterik 

për përdorim në realizimin dhe menaxhimin e auditimeve të inventarit; softuer kompjuterik 

për përdorim në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit; softuer kompjuterik për përdorim në 

kryrjen e analizave të tatimeve; softuer kompjuterik për përdorim në mundësimin e 

planifikimit të duhur për dizajnimin, zhvillimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve kompjuterike dhe informative; publikime, gjegjësisht doracakë elektronik në 

fushën e menaxhiminit të praktikës së kontabilitetit, shërbimeve të këshillimeve mbi 

tatimet, shërbimeve të auditimit dhe zotimeve, statistikave financiare dhe menaxhimin e 

burimeve njerëzore.”  

35  “Shërbime të kontabilitetit si dhe shërbime këshilluese dhe konsulence në fushën e 

kontabilitetit; shërbime të kontabilitetit dhe të auditimeve të biznesit; shërbime të 

admninistrimit të biznesit; konsulencë lidhur me përvetësimet dhe shkrirjet (bashkimet) e 

bizneseve; përgatitje të tatimeve; shëbrime të këshillimit për tatime, gjegjësisht shërbime të 

përputhshmërisë dhe konsulencës për tatimet; shërbime të kontabilitetit; shërbime të 

menaxhimit të pasurisë, gjegjësisht menaxhim të librave financiar; shërbimë të konsulencës 

për menaxhimin e biznesit; shërbime të konsulencës të menaxhimit të riskut në biznes; 

shërbime të konsulencës për menaxhimin qeveritar, gjegjësisht ofrime të informatave në 

fushën e punëve të qeverisë; këshillë lidhur me organizimin dhe menaxhimin e biznesit, 

gjegjësisht ndihmesë dhe këshillimin të tjerëve mbi organizimin dhe menaxhimin e 

bizneseve apo menaxhim të biznesit të funksioneve tregtare të kompanive tregtare apo 

industriale; parashikim dhe analizim ekonomik, gjegjësisht hulumtime ekonomike në 

arritjen e përfitimeve, ndërprerjes së biznesit dhe përcaktimit të humbjes për shërbime të 

vlerësimit të kostos; këshillim për punësime dhe rekrutime; shërbime të konsulencës së 

menaxhimit të praktikave të kontabilitetit; vendosje të personelit dhe shërbime të 

rekrutimit; shërbime të konsulencës, planifikimit, këshillimit dhe informatave për tatimet 

dhe vënies së tatimeve; shërbime të garancive, gjegjësisht rishikim, përgatitje dhe analizim 

të informatave financiare dhe jo-financiare për tjerët, gjegjësisht auditime të deklaratave 

financiare, rishikimeve të përputhshmërisë së kontabilitetit, shërbime të këshillimit të 

auditimit financiar dhe hetim të mashtrimeve si dhe shërbime të zgjidhjes së kontesteve; 

informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me ato që u përmenden më lartë.”  

36  “Shërbime fianciare dhe shërbime të këshillimit dhe konsulencës në fushën e 

shërbimeve financiare; shërbime të menaxhimit financiar, shërbime të planifikimit 

financiar, shërbime të menaxhimit të portofolios financiare, shërbime të parashikimeve 

financiare, shërbime të garancive dhe sigurisë financiare, shërbime të hulumtimeve, 

analizave dhe konsulencës financiare, informata financiare të ofruara përmes mjeteve 

elektronike dhe shërbime këshillimi dhe konsulence në fushën e shërbimeve financiare; 

shërbime të këshillimit dhe menaxhimit në planifikime financiare dhe investime; shërbime 

të këshillimit dhe konsulencës për sigurime; konsulencë për sigurime, gjegjësisht ofrime të 

këshillimeve lidhur me çështjet e sigurimeve; shërbime aktuariale (të sigurimeve); 

hulumtime në arritjen e sigurimeve dhe përfitimeve për të punësuarit, ndërprerjen e biznesit 

dhe përcaktimin e humbjeve; shërbime të investimeve në patundshmëri; shërbime 

financimi; shërbime të llogarive individuale të pensionimit; shërbime të investimeve 

bankare dhe brokerimit të letrave me vlerë të përgjithshme; shërbime konsulence në fushën 

e përfitimeve të të punësuarve lidhur me sigurimet, financat dhe programet e kompensimit 

financiar; këshillim lidhur me organizimin dhe menaxhimin e biznesit, gjegjësisht 

ndihmesë dhe këshillim të tjerëve mbi menaxhimin e funksioneve të tregtisë financiare të 
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kompanive tregtare apo industriale; informata, konsulencë dhe shërbime këshillimi lidhur 

me të lartëpërmendurat; shërbime konsulencë lidhur me tatimet e shitjeve, gjegjësisht 

ofrime të këshillave për entitetet mbi automatizimin e softuerit dhe funksioneve të 

raportimit për llogaritjen, grumbullimin dhe pagesën e tatimeve të shitjes; shërbime të 

menaxhimit të pasurisë; konsulencë financiare dhe konsulencë të sigurimeve, gjegjësisht 

vlerësim të produkteve të sigurimeve për planifikimin e menaxhimit të pasurisë; informata, 

shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me ato që u përmenden më lartë.”  

42  “Sërbime kompjuterike; dizajnim me porosi dhe krijim të harduerit kompjuterik, 

softuerit dhe sistemeve kompjuterike për tjerët; shërbime konsulence në fushën e sistemeve 

informative me bazë kompjuterike për bizneset dhe qeveritë; shërbime konsulence në 

fushën e identifikimit, prioritizimit, analizimit, dizajnimit, zhvillimit dhe implementimit të 

sistemeve informative të bazuar në kompjuterë për sigurime dhe biznesece apo industrive 

tjera të shërbimeve financiare; shërbime të konsulencës teknike dhe ndihmesë me sistemet 

informative të bazuara në kompjuterë dhe komponentët e tyre; shërbime të konsulencës mbi 

TI-në dhe sigurisë së informatave, gjegjësisht ofrime të shërbimeve të këshillimit mbi TI-në 

dhe sigurinë elektronike si dhe menaxhim të rrezikut të TI-së dhe sigurisë elektronike për 

bankat dhe institucionet tjera financiare; kryerje të auditime të sigurisë së TI-së; konsulencë 

të TI-së në fushën e vlerësimit të rrezikut, sigurisë së TI-së dhe informatave elektronike, 

vazhdimësisë së TI-së dhe informatave elektronike të biznesit si dhe përgatitshmërisë së 

rimëkëmbjes në rast të fatkeqësive, auditim të brendshëm të TI-së dhe informatave 

elektronike si dhe planifikim të auditimeve; shërbime të garancive kompjuterike lidhur me 

zhvillimin e sistemeve të sigurisë dhe planifikimit të pasigurisë për sistemet e informatave; 

informata, konsulencë dhe shërbime këshillimi lidhur me të lartpërmendurat; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pa-shkarkueshëm që u mundëson 

përdoruesve të i qasen një portal të centralizuar të menaxhimit të dokumenteve dhe 

komunikimit të të punësuarve që është i dizajnuar specifikisht për përdorim nga bankat e 

komunitetit dhe sindikatat e kredive; ofrime të përdorimit të përkohshëm të softuerit dhe 

aplikacioneve të pa-shkarkueshëm e online për email, shënime kalendari, dhe menaxhim të 

dokumenteve; program kompjuterik online e i pa-shkarkueshëm për takime dhe caktime të 

eventeve, menaxhimit të kalendareve të grupeve, delegim të detyrave dhe raportim, marrje 

të shënimeve, transferim të të dhënave në dhe nga bazat e të dhënave dhe në si dhe nga 

programet kompjuterike dhe skedarët kompjuterik; softuer kompjuterik i pa-shkarkueshëm 

e online për menaxhimin e adresave; informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur 

me ato që u përmenden më lartë.”  

45  “Shërbime të përkrahjes së kontesteve gjyqësore në natyren e auditimeve hetuese dhe 

analizave financiare; përkrahje në procese gjyqësore në ekonomi, kontabilitet dhe financa, 

gjegjësisht auditime hetuese dhe analiza financiare; shërbime të këshillimit mbi tatimet, 

gjegjësisht konsulencë mbi përputhshmërinë tatimore lidhur me pajtueshmërinë me ligjet 

dhe rregulloret e tatimeve federale, shtetërore apo të huaja, informata, shërbime konsulence 

dhe këshillimi lidhur me të lartpërmendurat; përfaqësim të klientëve pranë autoritetet 

tatimore në çështjet e tatimeve; informata, shërbime konsulence dhe këshillimi lidhur me 

ato që u përmenden më lartë.”  
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(210) KS/M/ 2019/1153 

(220) 04/09/2019 

(731) MA Brands Beverage Unlimited 

Company 21 Clanwilliam Square,  Grand 

Canal Quay, Dublin 2, Ireland, IE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  “Veshje, mbathje për këmbë, mbathje për kokë; veshje si bluza, xhupa, xhaketa”.   

32  “Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të 

frutave, sirupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve.   

33  “Pije alkoolike (përveç birrave)”.   
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Republic of Kosovo 
 

(540)  WHITE CLAW 

 

 
     

 

(511) 25  “Veshje, mbathje për këmbë, mbathje për kokë; veshje si bluza, xhupa, xhaketa”.   

32  “Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të 

frutave, sirupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve.   

33  “Pije alkoolike (përveç birrave)”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1155 

(220) 04/09/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 1   Embelsuesit me kalori të ulët [kimikale,artificiale]; Embelsuesit artificial 

[preparate kimike]; Kompozimet kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e 

ushqimeve dhe pijeve; Substanca kimike, materiale kimike dhe preparate kimike, dhe 

elemente natyrale; Eritritol  

5   Embelsuesit dietik për qëllime mjekësore; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Cache 

për qëllime farmaceutike; Cache (doza) për qëllime farmaceutike  

29   Fruta të thata; Fruta të thata me bazë snacks (  rostiçerie); Produkte të qumështit dhe 

zëvendësues të qumështit; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; Supa dhe ekstrakte, ekstrakte 

mishi; Frutat, kërpudhat dhe perimet e përgaditura (përfshirë arrat dhe pulset); Ushqim me 

bazë snack(  rostiçerie); desert  frutash; Fruta, të konservuara; Produktet e frutave të thata; 

Bare zëvendësuese të vakteve ushqimore me bazë prej frutave; Fruta të prera; Bare- 

snack(rostiçeri) me bazë frutash dhe arrash; Përzierjet e snacks(rostiçeri) me permbajtje nga 

fruta të dehidratuara dhe arra të përgaditura; Xhelatinë, xhemë, komposto, frutat dhe 

perimet që përhapen; Patate të skuqura kokosi; Thekon kokosi; Ushqime snacks(rostiçeri)  

me bazë kokosi; Farat e lulediellit, të përgaditura; Fara luledielli ushqimore; Fara 

ushqimore chia të pëpunuara; Fara, të pëpunuarap; Bare snack( ushqime rostiçerie)  me 

bazë prej arrave dhe farave; Bare snack( ushqime rostiçerie)  me bazë prej arrive dhe farave 

organike; Kikirikë, të përgaditur; Bajame të përpunuara; Patate të skuqura frutash; Kikirikë 

të konservuar; Crisps patate me pak yndyrë; Patate të skuqura perimesh; Ushqim rostiçeri 

me bazë prej perimeve; Arra të pjekura; Frutat e kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; 

Xhenxhefil i kristalizuar; Thekon patatesh; Ushqim rostiçeri prej patateve; Ushqime   

rostiçerie me bazë prej  arrave; Insektet e përgatitur dhe larvat; Insektet ushqimore, jo të 

gjalla; Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra ushqimore; Arra të kripura; Ushqim rostiçeri 

me bazë prej; Pastë e frutave të presuara; Patate të skuqura prej mollave; Patate të skuqura 

prej mollave; Mish; Salsiçe të terura në ajrë  

30  Përzierje ushqimore me përmbajtje te  nga thekon drithërat dhe frutave të thata; 

Sheqerna, ëmbëlsues natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e bletëve; Drithëra 

të papërpunuara, niseshte dhe mallra të bëra prej tyre, përgatitje për pjekje dhe maja; Kripë, 

erëza, aromatizues dhe erëza si shtesa ushqimore; Shtesa ushqimor me pëmbajtje kryesisht 

nga keqapi dhe salsa; Kafe, çajë dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Akull, akullore, kos i 

ngrirë dhe sherbet; Bare Granola(drithëra me   sheqer kafe ose mjaltë, fruta të thata dhe 

arra); Bare ushqimore me bazë prej  drithërave; Bare me  bazë prej gruri; Bare të mbuluara 

me çokollatë; Produkte drithërash në formë të barëve; Biskota të aromatizuara me fruta; Tul 

e frutave [përveç atyre për përdorim mjekësor]; Sheqer I hardhisë; Preparate glukoze për 

ushqim; Vafer; Vafer të mbuluara me çokollatë; Vafer çokollate; Embëlsira orizi të 

mbuluara me çokollatë; Embëlsira snacks( ushqime rostiçeri) me  orizë; Ushqime 

snacks(rostiçeri)     të përgatitur nga misri; Ushqime të bëra nga misri; Qull; Fara lir për 

qëllime gatimi [erëza]; Përgatitjet e drithërave me përmbajtje të krundeve nga tërshëra dhe / 
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ose preparate të drithërave që përmbajnë tërshërë; Far gruri; Far gruri për konsum njerzorë; 

Ëmbëlsuesit natyralë; Ëmbëlsuesit që përbëhen nga koncentratet e frutave; Çokollatë; Bare 

çokollate; Bare bonbon; Çokollatë e mbushur; Çokollatë në form bonboneve; arra të 

mbuluara me çokollatë; Biskota që kanë një shtresë çokollate;Qips  çokollate; Ëmbëlsira 

çokollate; Çokollatë; Truffles [ëmbësira]; Praline të bëra me çokollatë; Ëmbëlsira  kikiriku; 

Bajame për gatim; Ëmbëlsira të bajameve; Patate të skuqura misri; Ushqim snacks 

(rostiçeri) me bazë prej drithërave; Nachos; Tortilla; Qipsa tako; Ushqim snacks (rostiçeri)  

me bazë orizi; Kokoshka; Pasta, ëmbëlsira, tarta dhe biskota (ëmbëlsirë); Bare drithërash 

dhe bare energjetike; Ëmbëlsira (bonbone), bare të bonboneve dhe çamçakëz; Krakera; 

Biskota; Makarona[pasta]; Mufin; Petë në formë katëshe [ëmbëlsira]; Rusks( biskotë   e 

thatë); Ëmbëlsira [bonbone]; Bare të mbushura me çokollatë; Çokollatë qumështi; Bare të  

çokollatave; Ëmbësira; Biskota me aromë djathi; Biskota savory; Qipsa nga brumi igjalpit; 

Krakera me kripë; Hardtack [biskota]; ëmbësira të perziera; Vafer; Vafle(Vafer); Gjevrekë; 

Pije me bazë kakao; Pije e kakaos me qumësht; Kakao pluhur; Pjesa buke të vogëla e 

veshur me çokollate; Biskota petit-beurre  

31   Fruta të papërpunuara; Miser; Kokrra të farave; Farat e lirit të papërpunuara; Liri 

ushqimor, i papërpunuar; farat chia, të papërpunuara; Fara luledielli; Fara për mbjellje; Fara 

natyrale   

32   Limonata; Shurupe për të bërë pije të lehta; Pije joalkoolike; Preparate jo alkoolike për 

të bërë pije; Pije te lehta; Ujë; Ujë still; Ujë i gazuar; Ujë  me aromë frutash; Ujë i pasuruar 

me vlera ushqyes; Ujë i pasuruar me minerale [pije]; Pije  me lëng molle; Pije me 

përmbajtje  e përzierjeve nga lëngjet frutave dhe  lengjet e perimeve; Lëngje; Squashes 

[pije joalkoolike]; Lëng portokalli; Pije me lëng portokalli; Squash limoni; Pije frutash; 

Pijet prej kumbullave të tymosura  

35  Reklamim; Marketing; Promovimin e shitjes; Shërbime klerike; Tërheqja e klientëve 

dhe kujdesit ndaj klientëve me anë të reklamave  postë-mailit  (mailit); Me shumicë-, 

interfejsit- NNgarkesave-, Porosi biznesi perms emailit -, Shërbime Online- dhe Shitje me 

pakicë, gjithashtu ofrimet e sherbimeve përmes Internetit në fushën e shtojcave dietike dhe 

preparateve dietike, Cache(doza) për qëllime farmaceutike, Produkte të qumështit dhe 

zëvendësues të qumështit, Supa deh lëng mishi; Ekstrakte mishi, Frutat e përpunuara, 

Kërpudhat dhe perimet (përfshirë arrat dhe pulse), Kripë ushqimore, Aroma, Erëza, 

Aromatizues për pije, Sheqer, Ëmbëlsuesit natyralë, Zmalt I ëmbël dhe mbushjet dhe 

produktet e bletëve për ushqim, Drithëra të përpunuara dhe niseshte për produkte 

ushqimore, dhe mallrat e bëra prej tyre, Preparate për pjekje dhe maja; Me shumicë-, 

interfejsit- NNgarkesave-, Porosi biznesi perms emailit -, Shërbime Online- dhe Shitje me 

pakicë, gjithashtu ofrimet e sherbimeve përmes Internetit dhe shërbime teleshopingut që 

përmbajnë produkte vijuese Pije joalkoolike dhe preparate jo alkoolike për të bërë pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1156 

(220) 05/09/2019 

(731) Bora Creations S.L., 11, Calle 

Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 

Andratx, Baleares, Spain, ES 

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

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

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 3   Preparate emolliente [kozmetikë]; kozmetikë; bojëra dhe ngjyrë për flokë;  

preparate për dhënjen e formes flokut; losione për flokë; preparate për kujdesin e flokut; 

sapun; parfumeri; parfume; ujë toaleti; ujë parfumi; ujë kolonje; kozmetikë dekorative; 

makiazhë për sy; krema për heqjen e makiazhit (shminkes); qumësht për heqjen e makiazhit 

(shminkës); shtresa bazë për makiazh; BB krema; pudër pluhur, për përdorim tualeti; 

buzëkuq; korektorë; korektorë në formë shkopi; ngjyrë për qepalla (maskarë); ngjyrë për 

vetulla; hije për sy; pluhur për vetulla; gjelatinë për vetulla; lapsa për theksimin  e 

vetullave; lapsa për sy; tush në formë lapsi për sy; shkelqyes të buzëve; balsame jo 

mjekësore për buzë; të kuq të buzëve; lapsa për buzë; llak për thonjë; preparate kozmetike 

për tharjen e shpejt të llakut; thonjë artificial për përdorim kozmetik; gjelatinë për thonjë; 

preparate për kujdesin e thonjëve; shtresa llaku për thonjë;  shtresa mbrojtëse të llakut për 

thonjë; shtrengues-përforcues për thonjë; ngjitëse dekoruese për thonjë; kremë për duar; 

tatuazha (vizatime) të përkohëshme për përdorim kozmetik; ngjitës për qepalla artificiale, 

flokë dhe thonjë; mjete për heqjen e llakut nga thonjët; mjete për pastrimin e lëkurës; 

shampona; lyrje finale për dhenjen e formes së thonjëve [kozmetikë]; pluhur për dhënjen e 

formes majave të thonjëve; ngjites për thonjë artificial; preparate për eliminimin –heqjen e 

përmirësimeve për thonjë  

8   Lima; gërsherë për thonjë; prerëse për thonjë; pinceta; rrotullues të qepallave; paisje për 

manikyr dhe  pedikyr; pajisje për manikyr; pajisje për pedikyr  

21    Krehër; brusha për flokë; brushëza për thonjë; shpuza-(sfungjerë); brusha për makiazh; 

aplikatorë për vënjen e makiazhit; produkte nga qelqi, përpos gotave për pija  dhe gotave 

për verë; produkte porcelani  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1158 

(220) 05/09/2019 

(526) Flamuri Italian 

(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 

10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E zeze, E kuqe, Ngjyrë Hiri, E 

Gjelbër, PANTONE, Ngjyrë Ari 

(740)  Ekrem Ilazi rr. Ismet Asllani, Torinë, 

Lipjan. 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

të qumështit, vajra ushqimor dhe yndyra  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe sago, miell dhe përgatitje nga 

drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore, sheqer, mjaltë, melasë, maja, nisheste, kripë, 

mustardë, uthull, salca, erëza, akull, çamçakëz, Cakes  
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32  Birra, ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike, lëngje të frutave dhe 

pije, shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve, ujëra (pije)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1159 

(220) 05/09/2019 

(731) Bora Creations S.L., 11, Calle 

Velázquez (Pto. de Andratx), 07157 

Andratx, Baleares, ES 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3   Preparate emolliente [kozmetikë]; kozmetikë; bojëra dhe ngjyrë për flokë;  

preparate për dhënjen e formes flokut; losione për flokë; preparate për kujdesin e flokut; 

sapun; parfumeri; parfume; ujë toaleti; ujë parfumi; ujë kolonje; kozmetikë dekorative; 

makiazhë për sy; krema për heqjen e makiazhit (shminkes); qumësht për heqjen e makiazhit 

(shminkës); shtresa bazë për makiazh; BB krema; pudër pluhur, për përdorim tualeti; 

buzëkuq; korektorë; korektorë në formë shkopi; ngjyrë për qepalla (maskarë); ngjyrë për 

vetulla; hije për sy; pluhur për vetulla; gjelatinë për vetulla; lapsa për theksimin  e 

vetullave; lapsa për sy; tush në formë lapsi për sy; shkelqyes të buzëve; balsame jo 

mjekësore për buzë; të kuq të buzëve; lapsa për buzë; llak për thonjë; preparate kozmetike 

për tharjen e shpejt të llakut; thonjë artificial për përdorim kozmetik; gjelatinë për thonjë; 

preparate për kujdesin e thonjëve; shtresa llaku për thonjë;  shtresa mbrojtëse të llakut për 

thonjë; shtrengues-përforcues për thonjë; ngjitëse dekoruese për thonjë; kremë për duar; 

tatuazha (vizatime) të përkohëshme për përdorim kozmetik; ngjitës për qepalla artificiale, 

flokë dhe thonjë; mjete për heqjen e llakut nga thonjët; mjete për pastrimin e lëkurës; 

shampona; lyrje finale për dhenjen e formes së thonjëve [kozmetikë]; pluhur për dhënjen e 

formes majave të thonjëve; ngjites për thonjë artificial; preparate për eliminimin –heqjen e 

përmirësimeve për thonjë  

8   Lima; gërsherë për thonjë; prerëse për thonjë; pinceta; rrotullues të qepallave; paisje për 

manikyr dhe  pedikyr; pajisje për manikyr; pajisje për pedikyr  

21    Krehër; brusha për flokë; brushëza për thonjë; shpuza-(sfungjerë); brusha për makiazh; 

aplikatorë për vënjen e makiazhit; produkte nga qelqi, përpos gotave për pija  dhe gotave 

për verë; produkte porcelani  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1160 

(220) 09/09/2019 

(731) Rieker Holding AG 

Stockwiesenstrasse 1 8240 Thayngen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  REMONTE 
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(511) 18  Lëkur dhe imitim i lëkures; çanta; çanta dore  

25  Rroba, këpucë, mbathje, mbështjellese për kokë, brezë (shtrëngues)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1161 

(220) 09/09/2019 

(731) Valvoline Licensing and Intellectual 

Property LLC 100 Valvoline Way 

Lexington 40509, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Shtojca kemikalesh për lubrifikues; Lëngje kemikale për punimet të metaleve; 

shtesa kemikalesh për yndyrëra; ftohës; ftohës për motorrë të automjeteve; kemikale për 

parandalimin e korrozionit; lëngje hidraulike; Preparatet për zvogëlimin në përodrimin në 

proceset e prodhimit; Tretësira për qëllime pastrami përgjatë përdorimit në prodhimtari; 

Shtojca kemikale për motorrë të karburantit.”  

2  “Yndyrëra kundër-ndryshkut (oksidimit); yndyrëra kundër korruzionit; preparate kundër-

korrozionit; preparate kundër-ndryshkut (oksidimit).”  

3  “Produkte pastrimi me bazë tretëse, të ndryshme nga ata për përdorim në proceset e 

prodhimit; preparate për pastrim.”  

4  “Lubrifikues industrial; lubrifikues të automobilave; yndyrëra industrial; indyrëra për 

automobilë; vajëra industrial; vajëra për automobilë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1162 

(220) 10/09/2019 

(731) Rieker Holding AG 

Stockwiesenstrasse 1 8240 Thayngen, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 18    Lëkurë dhe imitim I lëkures; çanta; çanta dore  

25   Rroba, këpucë, mbathje, mbështjellëse koke, shoka (shtrenguese)  
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(210) KS/M/ 2019/1163 

(220) 10/09/2019 

(731) TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski 

Ciemne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

220, 05-250 Radzymin, Poland, PL 

(591) E verdhë, e kaltër, e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Prodhime të furres së brumit e bukës, prodhime të pasticierit (pasta), ëmbëlsira   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1164 

(220) 10/09/2019 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati Ohio  45202, US 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 5   Pelena për fëmijë, mbathje pelenë për fëmijë dhe mbathje trajnimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1165 

(220) 11/09/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Zona Industriale, Rr.10000, Rr.Lidhja e 

Pejës nr.289 Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

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

hirit,  vjollce, e gjelbërt, e portokallt 

 
 

(540)  
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(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 

xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1166 

(220) 11/09/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Rr.Lidhja e Pejës nr.289 Prishtinë, KS 

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

portokallt,kafe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 

xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 
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ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1167 

(220) 11/09/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Rr.Lidhja e Pejës nr.289 Prishtinë, KS 

(591) E bardha, E kaltër, E Kuqe, E 

Gjelbërt, dhe Ngjyrat e Portokallt, Ngjyra 

kafe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 

xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1168 

(220) 11/09/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Rr.Lidhja e Pejës nr.289 Prishtinë, KS 

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

portokallt, kafe 

(740)  Edon Bibaj Rr.Lidhja e Pejës nr.289 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 
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xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1170 

(220) 11/09/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt, e verdhë, 

e kaltër, e hirit, e portokallt 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe 

produkte e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

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

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

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

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 
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për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

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

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

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

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

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1172 

(220) 12/09/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  A13 BIONIC 
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(511) 9  ''Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; telefona mobil; telefona të 

mëncur(smartfon); ora të mëncura(smartwatches); cipa kompjuteri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1173 

(220) 12/09/2019 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje 

ul. Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, R. 

Makedonija, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  VENOTON 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje rrobash; preparate për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparate kozmetike, 

losionet për flokë, pasta për dhëmbë  

5  Preparate farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjeksore; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor, ushqim për foshnje; 

emplastër, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1182 

(220) 13/09/2019 

(731) Kosovar Civil Society Foundation for 

Sustainable Development - KOSID Dajana 

Berisha Pashko Vasa, Nr. 1, Pejton,  10000 

Prishtinë, KS 

(591) BLUE R12 G71 B107, HEX#0c476b; 

BLUE BLUE R12 G71 B107, 

HEX#0c476b; GREEN R117 G191 B155, 

HEX#75bf9b 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve; bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese 

35  Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës. 

Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo 

sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të 

dhënave matematike ose statistikore;  

38  (1) Mundësojnë një personi të flasë me tjetër person; (2) Transmetojnë porosi nga një 

person tek tjetri, dhe (3) Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin 
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tjetër (radio ose televizion)  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1184 

(220) 16/09/2019 

(731) Fadil Shalaj Rr. ''Isa Boletini'' nr.100, 

Zallç, Istog, KS 

(591) E kaltër 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 19  Beton, prodhime betoni, kupëza betoni  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1185 

(220) 16/09/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e 

pajisjeve mobil, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve 

periferike për kompjuterë, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 
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kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

television, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; 

matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; 

pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; 

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optic; 

mallëra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisje eletkronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, televizione, dhe audio e video pllejerë si dhe 

incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit 

global [pajisje GPS];  aparate navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa 

elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e 

kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të 

baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e cmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë 

silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet 

me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të operacioneve 

industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme 

fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë 
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dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftëis të kufizuar; 

qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për 

kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të konsumatorëve dhe sistemet e 

banorëve; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e nxehtësisë; thermostat; ekran, 

senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të 

zbehtë); aparate për kontrollimin e ndricimit; prize leketrike; ndërprerës eklektrikë dhe 

elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për 

tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe 

dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë 

dhe survejimit të banimeve.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1186 

(220) 16/09/2019 

(731) MEGA DISPOSABLES S.A. 

148 Dekelias street 13678 Aharness, GR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Iasi 

 

 
     

 

(511) 5  “Pelena për mospërmbajtje; peceta për mospërmbajtje; brekë sanitar absorbues për 

mospërmbajtje; brekë-pelena për mospërmbajtje; astarë të brekëve për mospërmbajtje; vatë 

për mospërmbajtje; pantollona të gjera për persona me mospërmbajtje; vata 

njëpërdorimshme për mospërmbajtje; pelena njëpërdorimshme të bëra nga celuloza për 

persona me mospërmbajtje; pelena njëpërdorimshme për mospërmbajtje; brekë sanitar; 

peceta higjienike dhe astarë për brekë.”  

10  “Mbulesë shtrati mbrotjëse kundër mospërmbajtjes;  çarçafë për mospërmbajtje.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1187 

(220) 16/09/2019 

(731) MEGA DISPOSABLES S.A. 

148 Dekelias street 13678 Aharness, GR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Sani 

 

 
     

 

(511) 5  “Pelena për mospërmbajtje; peceta për mospërmbajtje; brekë sanitar absorbues për 

mospërmbajtje; brekë-pelena për mospërmbajtje; astarë të brekëve për mospërmbajtje; vatë 

për mospërmbajtje; pantollona të gjera për persona me mospërmbajtje; vata 

njëpërdorimshme për mospërmbajtje; pelena njëpërdorimshme të bëra nga celuloza për 

persona me mospërmbajtje; pelena njëpërdorimshme për mospërmbajtje; brekë sanitar; 

peceta higjienike dhe astarë për brekë.”  

10   “Mbulesë shtrati mbrotjëse kundër mospërmbajtjes;  çarçafë për mospërmbajtje.”  
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(210) KS/M/ 2019/1188 

(220) 16/09/2019 

(731) G M B GENERAL TRADING L.L.C  

P.O. Box: 97131 – Deira, Dubai, AE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, artikujt e duhanpirësit, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1189 

(220) 16/09/2019 

(731) Viva Fresh sh.p.k.Veternik pn, 10,000 

Prishtinë, KS 

(591) E verdhë  C-0  M-18 Y-94 K-0 

  Hiri  C-9  M-6 Y-7 K-0 

  Pembe  C-0 M-39 Y-20 K-0 

  E zezë  C-0  M-0 Y-0 K-100 

  E kaltër e hapur  C-69  M-14 Y-0 K-0 

  E kaltër e mbyllur C-0  M-18 Y-94 K-0 

  E bardhë C-0  M-0 Y-0 K-0 

  Hiri e hapur C-12 M-7 Y-9 K-0 

  Hiri C-14 M-7 Y-10 K-0 

  Hiri e mbyllur C-33 M-10 Y-27 K-0 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje  

22  Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 
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të papërpunuara të tekstilit me fibra  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1190 

(220) 17/09/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Rr.Lidhja e Pejës nr.289 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra  e bardha,   E kaltër, E Kuqe, E 

Gjelbërt, dhe Ngjyrat e Portokallt, Ngjyra 

kafe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 

xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1191 

(220) 18/09/2019 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CHAMPIOLADE 

 

 
     

 

(511) 30  Pije me bazë kakao, çokolade dhe preparate për krijimin e pijeve të këtilla; 

produkte bukëpjeksish, pjekurina dhe ëmbëlsira, posaqërisht ëmbëlsira nga sheqeri dhe 

ëmbëlsira nga çokolata, biskota, brum për bukë ose brumi i biskotave, preparate me bazë të 

drithrava, akull për ngrënje.  
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(210) KS/M/ 2019/1192 

(220) 18/09/2019 

(731) Bernhard Förster GmbH 

Westliche Karl-Friedrich-Str. 151, 75172 

Pforzheim, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FORESTADENT 

 

 
     

 

(511) 10  Aparate, instrumente dhe paisje kirurgjike, mjekësore dhe stomatologjike; 

aparate, instrumente dhe paisje  për trajtim ortodontik, posaçërisht tela, telat e paraformuar, 

harqe çeliku, kurora nga telat për drejtimin e dhëmbëve, tubat e guaskës, goma dhe goma 

për dhëmballë, pulla, lidhëse,  gjilpëra, spirale, vida që kanë një piston me një spirale, vida 

për levizjen e dhëmbëve individualë, vida zgjërimi, vida shumë sektorësh, vida zgjerimi për 

tërheqje dhe ngjeshje, vida për nofull, vida për dhëmbë, proteza plastike dhe folje për 

rregullimin-drejtimin e dhëmbëve dhe mbajtëse për vendosjen e protezave dhe foljeve në 

dhëmbë; modele, kallupe dhe forma për punimin e protezave plastike dhe foljeve për 

trajtimin ortodontal; paisje ortodontale; folje dhe fletëza nga plastika për përdorim në 

stomatologji; jastëk lidhese për përdorim në stomatologji, posaçërisht për vendosjen e 

kurorave nga telat për drejtimin e dhëmbëve   dhe / ose  tubat e guaskës në dhëmbë; paisje 

për xhirime mjekësore; paisje elektrike stomatologjike, posaçërisht njësi  për termoformim 

për punimin e protezave plastike dhe foljeve; skener stomatologjik, kamera stomatologjike; 

proteza; implante artificiale; implante mjekësore dhe sisteme të cilat kryesisht përbehen nga 

to; proteza për implantimin  në kocken e nofullës; implante dhe materijale për implante për 

përdorim në stomatologji dhe kirurgjinë ortognatike (kirurgjia e nofullës); modele implanti 

për përdorim në stomatologji dhe kirurgji ortognatike (kirurgjinë e nofulles), posaçërisht 

për prodhimin e modeleve digjitale dhe për modelet e prodhuara digjitale;  dhëmb artificial; 

proteza; vida për mbjelljen e dhëmbit; vida për rrënjën e dhëmbit; implante për kirurgji 

ortognatike (kirurgji te nofulles);  nga materialet artificiale, posaçërisht implante në  vënjen 

e vidave; kapela për rritjen për implante me vënjen e vidave; shtresa për osteotome (vegla 

për ngjeshja e kockave); transfere për implante me vënjen e vidave, kapela për marrjen e 

shenjave-gjurëmeve për transfere; analoge për implante; baza për implante; shpuese 

kirurgjike; ndalësit e thellesisë së shpuarësve kirurgjik; klishe për shpuarje për përdorim 

kirurgjik; klishe për shpuarje për përdorim stomatologjik; udhëzues  klishe  për shpuese 

kirurgjikale; gjilpëra paralele me shenja për thellësinë për kontrollimin e vrimave të 

shpuara në kockat e nofullës; paisje  për vendosjen e implantit me vida; folje të shtypura 

për planifikimin paraoperativ për vendosjn e implantit  dhe për analizen e ortopantogramit; 

paisje për matjen për vendosjen e implantit në kirurgjinë ortognate (kirurgjia e nofulles); 

shenues (markera) matës për vendosjën e implantit në kirurgjinë ortognate (kirurgjinë e 

nofulles); baza  për implante në kirurgjinë ortognate (kirurgjinë e nofulles); shtresa për 

skenimin për xhirimin optik, përpunimin digjital dhe bartjen e pozitës së implantit ose 

pozitës së  bazes së implanteve  në implante; mbajtesit e blloqeve për bluarje; bartësit e 

mbajtëseve të blloqeve  për bluarje; instrumente stomatologjike, posaçërisht çelsat me 

ngjyë; mbajtëse për instrumente stomatologjike; dana stomatologjike; vegla stomatologjike, 

posaçërisht për shtrengim, ndarje, adoptim dhe përdorim me paisje, instrumente dhe aparate 

për trajtimin  dhe vendosjen ortodonte, eliminimin, përshtatjen dhe përdorimin e protezave 

të dhëmbëve dhe implante;  facoleta -peshqira dhe shtresa për vegla stomatologjike; pjesë 
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dhe paisje për të gjitha produkte e lartë- përmendura, të cilat i përkasin kësajë klase.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1193 

(220) 18/09/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SLOFIE 

 

 
     

 

(511) 9  “Panele solare për prodhimin e energjisë elektrike; mesha solare; bateri solate; 

kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë 

tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të 

mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; 

pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike dixhitale 

që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora 

të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të aktiviteteve që 

mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; 

softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin, 

dhe lëshimin e përmbajtjeve audio dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në 

organizimin, bartjen, riprodukimin, procesimin, transmetimin, lëshimin dhe rishikimin e 

përmbëjtjeve audio, video, imazheve në pajisjet elektronike dixhitale; aplikacion për 

zhvillimin e softuerit; softuer për lojërat kompjuterike; përmbajtjet e para-regjistruara 

audio, video dhe multimediale që mund të shkarkohen; lajme që shkarkohen dhe dosje 

dixhitale audio, video dhe multimediale të tjera që shkarkohen dhe transmetohen nga lëmia 

e muzikës, televizionit. Filmave, librave, lajmeve, koncerteve, radios, sporteve, lojërave, 

eventeve kultorore, dhe zbavitjeve në lidhje me programet edukative; dosje audio dixhitale, 

video dhe multimediale që shkarkohen dhe regjistrime me përmbajtje të muzikës, 

televizionit filmave, librave, lajmeve, koncerteve, radios, sporteve, lojërave, eventeve 

kulturore, dhe programeve në lidhje me-zbavitjen dhe edukimin; pajisje periferike për 

kompjuterë; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, television, kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizion, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate për 

identifikimin dhe vërtetimin biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për 

matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate 

për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, 

dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizion, kuti 
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instalimi, dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; shfaqjen e realitetit virtual dhe të 

shtuar, size, kontrollues, dhe kufje; syze 3D; syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham 

optik; mallëra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; dritë për kamera; tastatura, 

maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe 

qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; 

pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe 

pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; 

kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti; 

radio; radio transmetues dhe pranues; përdorimin e ndërfaqeve në brendësin e 

kompjuterëve të automjeteve motorrike dhe pajisjeve elektronike, kryesisht panet e lektrike 

të kontrollit, ekranët, ekranët me prekje, kontrollin nga distance, stacioneve ndalëse, 

lidhësit, ndërprerësit, dhe kontrollimin me aktivizimin-e zërit; sistemet e pozicionimit 

global [pajisje GPS];  aparate navigimi;aparate navigimi për automjetet [kompjuterët 

brenda]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave 

mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive të instalimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; 

mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

kompjuterëve që mbahen në dorë, pjesëve periferike kompjuterike, telefonave, pajisjeve 

mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve dhe kutive të instalimit; ekran që operon me prekje interaktive; ndërfaqe për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekran të 

telefonave mobil, dhe ekran të orave të mënçura;  pjesë dhe pajisje për kompjuterë, pjesët 

periferike të kompjuterit, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, kufje, ndëgjojse për vesh, audio e video 

pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, 

shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, 

kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; 

mbushës për cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë 

elektronike; aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat 

e së cilës punojnë me futjen e mondedhave në to; makina diktimi; shënues i qosheve; 

makina votimi; shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e cmimeve; makinë 

faksi; aparate dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; 

lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; ekrane fluoreshente; telekomanda; 

fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të 

operacioneve industriale; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; 
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aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme 

fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë 

dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1194 

(220) 18/09/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  TENPRIL DUO 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1195 

(220) 18/09/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, doioničko društvo Jukićeva 53, 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  LYSOBACT P SPRAY 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte Farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1197 

(220) 20/09/2019 

(731) JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 
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që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1198 

(220) 20/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  COLGATE SMILE FOR GOOD 

 

 
     

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, larëse të gojës jo-mjekësore”.     

21  “Brusha për dhëmbë”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1199 

(220) 20/09/2019 

(731) Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 

SI 

(591) NGJYRË HIRI, E KALTËR, E 

BARDHË 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose 

kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matëse, sinjaluzuese, monitoruese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) si 

dhe  mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit ose imazheve; 

filma të animuar; animime kompjuteri në media elektronike; aparate telefonash; stacione 

bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio vizuale për 

mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela magnetike 

identiteti (të koduara);  media magnetike për incizim-të dhënash; enkoder magnetik; qarqe 

të integeruara për kartela;  disqe magnetike; shirita magnetike; siseme  operative, të 

regjistrura; harduer dhe softuer kompjuterik  për përdorim me/plotësuese kërkesa për lidhje 

telefonike; memorie kompjuteri; pajisje për procedim të dhënash dhe kompjuterë; programe 

të regjustruara operative kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara kompjuterike 

për qasje në data bazë; kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe data baza, 

posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media magnetike ose 

media optike të dhënash; flopy disqe; kompakt disqe optike; paisje periferike për 

kompjuterë; softuer kompjuterik i regjistruar; program kompjuterik (i shkarkueshëm); rrjet 

dixhital (telekomunikime); lexues (paisje për procesuim të dhënash); lexues të bar kodeve; 
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disk drajver për kompjuterë; arka regjistruese; makinë për numërim dhe klasifikim të 

parave; makina automatike për shitje dhe mekanizma që operojnë me monedha; makina për 

distribuim, automatike; zile alarmi, elektrike; makina për goditje (shpim) të kartelave për 

zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; makina kalkulimi; makina për numrim; numërues; 

makina për kontrollim të frankimit; detektor parash të falsifikuara; makina faturash; aparate 

për procesuim të dhënash; telegraf (aparate).        

16  Materiale të printuara dhe publikime; përfshirë kartelat kreditore; kartelat për pagesë; 

qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave; prospekteve; broshura; gazetave, publikime 

periodike; shenja letre për display; aksesuarë për reklamim dhe publikim në lëmin e 

finansave (dokumnete të printuara);  libra kontrollues; skeda (mbajtës prë libra 

kontrollues); materiale për mësimdhënie, pos aparateve, kartela indeksi (zyre); libër 

llogarish (libra); indekse; rekuizita zyrash pos mobilive; manualë (doracakë); pajisje 

zyrash; dosje (rekuizita zyrash); klishe; gjemba (gjësende zyrash); buletine informative; 

skeda për letra; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); prospekte; indekse; periodikë; 

magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime shkollore (zyrash); 

publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për mësimdhënie (pos aparateve  

35  Marketing të mallrave të listura në klasën 9 dhe 16 si këtu; agjenci Eksport-Importi; 

agjenci komerciale informimi; huazim i makinave dhe aparateve për zyra (me përjashtim të 

kompjuterëve); përgatitje e informatave statistikore; kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i 

deklaratave për llogari; auditim; administrim biznesi dhe funksione zyre; përgatitje e 

taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, posaqërisht konsulta dhe shërbime 

ndërmjetësimi për blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave tjera në tregun vendor 

dhe tregjet e jashtme; menaxhim biznesi dhe organizim i konsultave; konsulta për 

menaxhim personeli; konsulta për menaxhim biznesi; përgatitje e koumnave pulicitare;  

reklamim direkt nëprmjet postës; asistencë menaxhimi komercial ose industrial; përditësim 

i materiait reklamues; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi; 

hulumtim biznesi;  kërkesa; reklamim; shërbime marketingu dhe shërbime në lëmin e 

marëdhënjeve me publikun; shërbime reklamimuese; marëdhinie me publikun; reklamim 

televizioni; parshikime ekonomike; analiza të kostos së çmimit; informata biznesi; sondazh 

opinioni; menaxhim i skedave kompjuterike; futje dhe nxjerje e të dhënave në formë 

standarde për rivendosje me aplikacione vetanake; operim dhe menaxhim i sistemeve për  

procesuim të dhënave të biznesit; procesuim administrativ i të dhënave; menaxhim 

kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative);   

36  Shërbime bankare dhe financiare, do me thënë: planifikim financiar dhe konsulta, duke 

vlersuar rezulrtatet dhe kthimin në invesitme; mbledhje dhe analizë e informatave të 

mbledhura; hartim i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit 

financiar; monitorim i implementimit të planit financiar; koordimin i planifikimeve 

financiare; planifikim financiar për familje; kryerje e operacioneve bankare aktuale 

nëpërmjet llogarisë së artë; koordinim i konsultave dhe të gjitha marrëveshjeve financiare; 

menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; kryerje e shërbimeve (shërbime operuese) 

menaxhuese  individuale për sigurimet e aseteve dhe fondeve investuese; investim në 

kompanitë investuese, fondeve reciproke, në kompani të pensioneve dhe fonde të 

pensioneve në tregjet vendore dhe në tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në 

lëmin e planifikimit vendor dhe ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për 

patundshmëri, domethënë konsulta lidhur me planifikimin e investimeve; konsulta dhe 

asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e projekteve; 
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regjistrim i titullit të së drejtës së pronësisë, që nuk janë të listuara në klasat tjera; shërbime 

ndërmjteësimi lidhur me tregjet e patundshmërisë; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

sigurimin e informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit Evropian; konsulta lidhur me 

blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime dhe njoftime dhe mbështetje 

analitike në tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta pensioni; konsulta lidhur me 

skemat vullnetare të pensioneve; marrja e depozitave dhe të gjitha llojet e kontributeve 

monetare nga individë dhe persona juridikë dhe shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin 

e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të vet, përfshi kreditë e 

konsumatoreve, kredive hipotekare, dhe financimin e tregut komercial; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe transmetim të 

informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

përmbylljen e kredive dhe transaksioneve kreditore; garancë dhe marëveshje të shkurtëra, 

posaqërsiht marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe sigurimeve të tjera; lëshim dhe 

administrim i instrumenteve të pagesave (pagesa, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të 

udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje të qeqeve dhe  kambialeve; verifikim të 

qeqeve; menaxhim me instrumente ekzekutive financiare; tregti me mjete të huaja pagese, 

përfshi transkasione këmbimin të jashtëm; shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime 

ndërmjetësime finansiare; agjenci akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim 

doganor; sigurim nënshkrimi dhe sigurim ndërmjetësimi, lidhur me sigurimet, posaqërisht 

në lidhje me shitjen e polisave të sigurimeve; informata dhe konsulta sigurie, përfshi 

asistencën në draft kërkesat e sigurimit; sigurim jetësor; sigurime ndërkombëtare, përfshirë 

asistencat ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; sigurim të depozitave, sigurim të pronës 

dhe sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, veprime bankare, patundshmërisë); 

shërbime lidhur me sigurimet e huaja dhe vendore  (depozitim, blerje, shitje, menxhim, 

shërbime ndërmjetësimi); faktorizim; lizinë finasiare (lizinë); operacione të pastrimit 

financiar (këmbime); analiza financiare; vlerësime financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i 

patundshmërisë dhe aseteve; menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; sigurim 

ndërmjetësimi; kuotizacion i bursës; ndërmjetësim pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime 

me vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të 

depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i pagesve; mbledhje e fondeve 

bamirëse; mbledhje; mbledhje e qerave; dhënie me qira të lokaleve afariste; shërbime 

elektronike bankare për individë dhe subjekte  juridik, posaçërisht pranim i të gjitha llojeve 

të kontributeve monetare  nga individë dhe persona juridik; ekzekutim i transaksione 

pagesore; menaxhim i pagesave të jashtme; lëshim dhe marje kredish; riblerje e qeqeve dhe 

kambialeve; lëshim i kartelave të sigurimit dhe kreditore; blerje, shitje dhe menaxhim i 

sigurimeve vendore dhe të huaja; marje dhe dhënie e sigurisë dhe garancisë dhe pranimin e 

detyrimeve të tjera për klientët tonë të cilat mund të përmbushen në mënyrë monetare; 

blerje e arkëtimeve dhe arkëtim i borxhit; transfere parash; transferta të brendshme parash; 

monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; deklarata  transaksioni dhe 

transaksioni; transfer elektronik i fondeve; transferta elektronike financiare, posaçërisht 

transferta të valutave/daljeve, monitorim i transfertave/hyrjeve, monitoring të pagesave, 

transfere valutash nga llogaritë e jashtme valutore; distribuim i hyrjeve; të hyra të cilat 

mund të shfrytëzohen për statistilkë;  monitorimi i statusit aktual të një llogarie të 

transaksionit në valutë; monitorim i llogarisë; gjendja e llogarisë së transaksionit në valutë; 

deklarata të detyrimeve lidhur me operacionet e pagesave jasht vendit; listat e kursit të 

këmbimit dhe listat e kursit të këmbimit për kompanitë; hyrja dhe dalja e të dhënave për 
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shkëmbim me aplikacione vetanake; konsultimi dhe përcjellje e informacionit për 

shërbimet bankare, transaksionet e kartave të kreditit, statusin e llogarisë së kursimit dhe 

formave të tjera të kryerjes së biznesit përmes postës elektronike; të gjitha këto shërbime të 

lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, nëpërmjet bazës së kompjuterit on-line dhe 

nëpërmjet internetit, poashtu edhe nëpërmjet bankrierit personal.                    

37  Instalime, mirëmbajtje dhe riparim të makinave të zyrave; mirëmbajtje dhe riparim të 

qilarëve; mirëmbajtje dhe riparim të kasafortave; instalime, mirëmbajtje dhe riparim të 

maikenerive; isntalime, mirëmbajtje e harduerit kompjuterik.  

38  Shërbime të telekomunikacionit; shërbime telekomunikimi të lidhura me sisteme 

sinjalizuese dhe/ose mallra elektrike dhe elektronike, posaçërisht shërbime telekomunikimi 

nëpërmjet telefonit celular, përfshirë shërbimet telekomikative nëpërmjet terminale 

kompjuterike, telefonave, telefonave portabël, postës elektronike, faksit, telegrafit, teleksit;  

shërbimeve të radio thirjeve (paging) dhe transmetimeve  nëpërmjet kabllovikut;  ndihmësa 

transmeti të kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, 

dokumenteve dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik dhe telefonik; shërbime që 

mund të jepen nëpërmjet një rrjeti të integruar dixhital telefonik, posaqërisht do me thënë 

transmetim i fjalëve të folura, imazheve, teksteve dhe të dhënave; komunikime via 

telefonave celular ose linjave fikse; informata lidhur me shërbimet telekomunikuese; dhënie 

me qira të pajisjeve për telekomunikim; transmetim satelitor; shërbime të rrjetit digjital të 

telekomunikimit; shërbime ndërmjetësimi lidhur me transmetimin e informatave lidhur me 

shërbimet bankare, operimit të kartelave kreditore, lëvizjet në llogaritë e kursimeve dhe 

formave të tjera të menaxhimit nëpërmjet telefonit, telefonit celular dhe faksit.   

39  Transport; sigurim i transporteve të paravetë, sigurim, të mallrave dhe gjërave të tjera të 

vlefshme; shërbime shpedicioni; magazinim i mallrave; shpërndarje e mallrave; magazinim 

mallrash; qiradhënje e magazinave; qiradhënje e veturave.  

40  Printim, përfshirë shtypjen e off-set dhe litografike.  

41  Publikim i teksteve,të ndryshëm nga tekstet reklamuese; arsimim mësim në lëmin 

bankar; arsimim mësim në lëmin e telekomunikimeve; organizim, udhëheqje dhe udhëheqje 

e kolukfiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve; informata edukimi; 

organizim i ekspozitave për qëllime edukative ose kulturore; organizim dhe udhëheqje e 

takimeve të punës (trajnime); orientim profesional; shërbime të procesuim të folurit dhe 

imazheve; shërbime  mikrofilmi.  

42  Qiradhënie të kompjuterëve; programim i kompjuterëve; animacione kompjuterike; 

shërbime  të dizajnit të artit grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve 

për të tjerët; konvertim i programeve të kompjuterit dhe të dhënave (të ndryshme nga 

konvertimi fizik); konvertim i të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna 

elektronike; projekt studime; planifikim i sistemeve kompjuterike; zhvillim, konsultimim 

dhe/ose dizajnim të   softuerit dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasjenë data 

bazë; shërbime lidhur me rrjetin kompjuterik, që përmbajnë hulumtime dhe materiale 

referuese në lëmin e menaxhimit, finansa, operimet bankare dhe lajme; qiradhënie të 

softuerëve kompjuterik; rikonstruktim i bazës të dhënave; mirëmbajtje të softuerit 

kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; konsulta kompjuterike; hulumtim shkencor 

dhe industrial; hulumtim teknik, për të tjerët në lëmin e  kompjuterëve, paisjeve 

kompjuterike, paisjeve periferike të komjuterit dhe pjesëve të telekomunikimit; menaxhim 

teknik i data bazës; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe zhvillim i 

projekteve, të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikative dhe transmetim 
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elektronik i të dhënava; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave 

kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera; dizajn grafik dhe 

industrial.   

45  posaçërisht konsulta juridike në lëmin e  ligjet bankare dhe ligjet financare, në lëmin e 

ligjit për kompanitë komerciale, për çështje lidhur me regjistrimin e pronës së tokës; 

konsulta dhe asistencë lidhur me gjetjen e përfaqësues juridik lokal dhe të huaj dhe 

këshilltar juridik; menaxhim i të gjitha transaksioneve ligjore lidhur me tarifat a avokatëve,  

bazuar në marëveshje të veqantë dhe autorizime të veqanta; hulumtime ligjore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1200 

(220) 20/09/2019 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 
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shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1201 

(220) 20/09/2019 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 
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dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  
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(210) KS/M/ 2019/1202 

(220) 20/09/2019 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë, ngjyrë kafe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.  

30  Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 
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(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 

majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve 

të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, 

krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve 

(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, 

cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për 

konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i 

përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme 

nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

porosisë me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1203 

(220) 20/09/2019 

(731) Blinerë Haxhiu Rr. Hasan Ramadani 

pa nr,  Podujevë, KS 

(591) E  gjelbër dhe e zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; dentifrikë pa medikamente; 

parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderi; pastrim, lustrim, preparate pastruese dhe gërryese. 

Shënim Shpjegues 

Klasa 3 përfshin kryesisht preparete tualeti pa medikamente, të tilla si preparate pastrimi 

për përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera. 

Kjo klasë përfshin, veçanërisht: - Preparate sanitare për tualetin; - Inde të ngopura me 

locione kozmetike; - Deodorantë për njerëzit ose për kafshët; - Preparate aromatike të 

dhomave; - Ngjitëse arti; - Dyll për pllaka; - Letër zmerile 
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(210) KS/M/ 2019/1204 

(220) 23/09/2019 

(731) MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 

Maltepe Mahallesi,  Ali Riza Gurcan 

Caddesi, Eski Cirpici Yolu Sokak, Meridyen 

İs Merkezi, Kat:4, No: 426, Zeytinburnu, 

İstanbul / Turkey, TR 

(591) e kaftë, e kaftë e errët dhe ngjyrë 

kremi 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe dhe kafe e akullt, pije me bazë kafeje dhe kakao, pije me bazë çokollade.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1205 

(220) 23/09/2019 

(731) Skender Vllasaliu B.I Zone e Re 

Industriale, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e portokallt, e zezë, 

kafe 

(740)  Skender Vllasaliu Mbreti Longar, 

10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; restorante për shërbimin e 

ushqimit dhe pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1206 

(220) 24/09/2019 

(731) Gold’s Gym Licensing LLC  

4001 Maple Avenue, Suite 200 Dallas,  

Texas 75219, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   
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(511) 25  Rroba atletike, përkatësisht këmisha, brekushe, kanatiere me kaisha, tuta, për 

ngrohje, brekë, xhaketa, triko(duksa), triko me kapela, kanatiere, kanatiere me mengë të 

gjata, dresa [rroba], gjysëm kanatiere dhe brekë për gara ne body bilding; mbështjellëse 

koke; djerësitëse dhe  kapela (sheshira); këpucë; mbathje  

41  Shërbime të peshëngritjeve; shërbime të klubit të fitnesit dhe peshëngritjeve; shërbimet 

e objekteve për ushtrime dhe fitnes; 

Shërbime të aftesimit përsonal dhe trajnime individuale  nga lëmi i fitnesit, humbjen dhe 

shtimin e peshës, shërbimet e mira, shendetit dhe ushqimit; aftësimin nga ana e klubeve të 

fitnesit dhe peshëngritjeve, përkatësisht, mbajtja e orëve, trajnimet personale dhe seminare 

nga lëmi i fitnesit,  humbja dhe shtimi i peshës, shendeti, shërbimi i mire dhe ushqimi; orë 

dhe programe për ushtrime, përkatësisht, mbajtja e orëve për kondicion fizik; ofrimi I 

shërbimeve në web faqe  të cilat kanë për qellim  programin e  ushtrimit vetanak të 

pavaruar,  percellja e ushtrimeve ,  lidhja me aplikimet e treta dhe pajisjet per fitnes,  orarin 

e ushtrimeve grupore dhe informacione lidhur me fitnesin, humbjen dhe shtimin e peshes, 

shendetin, sherbimin e mire dhe ushqimin. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1207 

(220) 24/09/2019 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  HIGHLANDER 

 

 
     

 

(511) 12  “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”  
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(210) KS/M/ 2019/1208 

(220) 24/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) e kuqe, e bardhë, e kaltër,  

e gjelbërt, e verdhē, rozë, vjollce dhe 

portokalli 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1209 

(220) 25/09/2019 

(731) CERHA HEMPEL  Rechtsanwalte 

GmbH Parkring 2, Wien, Austria, AT 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  CERHA HEMPEL 

 

 
     

 

(511) 16    Revista ligjore dhe broshura informuese të shtypura; fletushka të shtypura dhe 

botime në lidhje me këshillat juridike  

41    Aranzhimi dhe mbajtja e leksioneve; Sigurimi i botimeve elektronike në lidhje me 

këshillim ligjor; Kurse (Trajnim) në lidhje me legjislacionin; Aranzhimi dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive  

45   Shërbime juridike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1210 

(220) 25/09/2019 

(731) CERHA HEMPEL Rechtsanwalte 

GmbH Parkring 2, Wien, Austria, AT 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16    Revista ligjore dhe broshura informuese të shtypura; fletushka të shtypura dhe 

botime   në lidhje me këshillat juridike  
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41  Aranzhimi dhe mbajtja e leksioneve; Sigurimi i botimeve elektronike në lidhje me 

këshillim ligjor; Kurse (Trajnim) në lidhje me legjislacionin; Aranzhimi dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive  

45  Shërbime juridike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1211 

(220) 25/09/2019 

(731) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 

123 p.n., 23000 Suharekë, KS 

(591) E gjelbër e hapur, e gjelbër në terkiz 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra  në 

lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;kjo klasë përfshin, veqanërisht: 

shërbimet në lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë:shërbimet në 

lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha 

institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi 

valutor ose shërbime kliringu, shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankave, sic 

janë shoqatat e kreditimit, shoqëritë individuale financiare, huadhënsit;shërbimet e "trustit 

të investimeve", të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve;shërbimet e brokerëve që merren me 

aksione dhe pronë;shërbimet e lidhura me cështjet monetare të cilat u janë dhënë në 

mirbesim;shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e ceqeve të udhëtarëve dhe letrat e 

kredisë;financimi i blerjes ose marrjes me qira;shërbime të administratorve të pasurive të 

palujtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlerësim, ose 

financim;shërbime që merren me sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë 

të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të 

sigurimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1212 

(220) 25/09/2019 

(731) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 

123 p.n., 23000 Suharekë, KS 

(591) E gjelbër e hapur, e gjelbër në terkiz 
 

(540)   
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(511) 36  Shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në 

lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;kjo klasë përfshin, veqanërisht: 

shërbimet në lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbimet në 

lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha 

institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi 

valutor ose shërbime kliringu;shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankave, sic 

janë shoqatat e kreditimit, shoqëritë individuale financiare, huadhënsit;shërbimet e "trustit 

të investimeve", të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve;shërbimet e brokerëve që merren me 

aksione dhe pronë;shërbimet e lidhura me cështjet monetare të cilat u janë dhënë në 

mirbesim;shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e ceqeve të udhëtarëve dhe letrat e 

kredisë;financimi i blerjes ose marrjes me qira;shërbime të administratorve të pasurive të 

palujtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlerësim, ose 

financim;shërbime që merren me sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë 

të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të 

sigurimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1213 

(220) 25/09/2019 

(731) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 

123 p.n., Suharekë, KS 

(591) E gjelbër e hapur, e gjelber ne terkiz 

 
 

(540)  vllesapagesa 

 

 
     

 

(511) 36  Përfshin kryesisht shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe 

shërbime të bëra në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve; shërbimet në lidhje 

me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha institucioneve 

bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi valutor ose shërbime 

kliringu; shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankav, sic janë shoqatat e 

kreditimit, shoqërit individuale financiare, huadhënsit; shërbimet e "trustit të investimeve", 

të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve; shërbimet e brokerëve që merren me aksione dhe 

pronë; shërbimet e lidhura me qeshtje monetare të cilat u janë dhënë në mirbesim; shërbime 

të bëra në lidhje me lëshimin e qeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; financimi i blerjes 

ose marrjes me qira; shërbime të administratorëve të pasurive të paluajtshme të ndërtesave, 

d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlersim, ose financim; shërbime që merren me 
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sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në sigurime, 

shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të sigurimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1214 

(220) 25/09/2019 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, Republika e Kosovës, KS 

 

 
 

(540)  Bris 

 

 
     

 

(511) 3 Preparate per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash;preparatet per pastrim, 

shkelqim, ferkim dhe gerryerje;sapunet;parfumet, vajrat esenciale,preparatet kozmetike, 

losionet per floke, preparatet per higjienen e gojes 

35 Reklamim, menagjim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre 

39 Transporti;amballazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1215 

(220) 25/09/2019 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, Republika e Kosovës, KS 

(591) E kuqe, e kalter e erret, e kalter e 

zbehte, e zeze, roze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1216 

(220) 25/09/2019 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, Republika e Kosovës, KS 

(540)  GLLAREVA 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

196 

 

(526) GLLAREVA 

 
 

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

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/1217 

(220) 25/09/2019 

(731) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, Republika e Kosovës, KS 

(591)  Ngjyre kafe, e verdhe, e kuqe, e 

bardhe, ngjyre ari 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1218 

(220) 25/09/2019 

(731) PSA Automobiles SA 2-10 boulevard 

de l’Europe 78300 POISSY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparat ndriçimi për automjete; llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat e 

motorit; dritat e pasme për automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet 

tokësore; dritat e makinave; fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin.  
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12  Automjetet, aparaturat për lëvizje nga toka, automjete automobilistike, sidomos 

kamionët; furgonë; motoçikleta; biçikleta me motor; biçikleta; biçikleta elektrike të 

asistuar; komponentët e tyre, përkatësisht amortizues suspendues për automjete; susta 

amortizuese për automjete; motorë për automjete tokësore; kuti të shpejtësisë për 

automjetet tokësore; shasi për automjete; pajisje për automjete; boshtet e transmetimit për 

automjete e tokës; qarqet hidraulike për automjete; rotollues (torque converter) për 

automjetet tokësore; kontrollues; boshtet; frenat për automjetet; rrotat e automjeteve; 

skajore për rrotat e automjeteve; kapakë për rrotat e automjeteve; bucelë për rrotat e 

automjeteve; goma pneumatike; rrotat drejtuese; karriga automjetesh; kokë pushuese për 

karrigat e automjeteve; sistemet e sigurisë për automjete sic janë rripat e sigurisë dhe çantat 

e ajrit (air bags); pasqyra për shikim pas; fshirëse xhamash; bare torsioni; parakolp, shufra 

mbrojtëse të dredhura; deflektorët e makinave; spoiler; xham mbrojtës; panele dielli; xhama 

automjetesh; kapakët e rezervuarëve; transportuesit e bagazheve; shalat për biçikleta dhe 

motoçikleta; mbajtëse biçikletas dhe motoçikletas; korniza për biçikleta dhe motoçikleta; 

pajisje kundër vjedhjes.   

35  Shërbimet për të sjellë së bashku (përjashtuar transportin e tyre), shitjen dhe 

menaxhimin e automjeteve dhe automjeteve të përdorura; pjesë dhe pajisje të tyre; 

shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit për automjetet dhe automjetet e 

përdorura, prezantimi i automjeteve të reja dhe i automjeteve të përdorura, pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre në çdo media komunikimi për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, shërbimet e konsulencës 

organizative, punët publike dhe të korporatave në sektorin e automobilave, informacionet 

dhe këshillat komerciale për konsumatorët në lidhje me automjetet.  

37  Shërbimet e mbajtjes, mirëmbajtjes dhe riparimit për automjetet motorike; dhënien e 

ndihmës në rastet e prishjes së automjeteve (riparimin);  Këshillime dhe shërbimet 

informatvie për mbajtjen, mirëmbajte  dhe riparimin e automjeteve motorike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1219 

(220) 25/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

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

zezë, e kaltër, e gjelbërt dhe portokalli 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.    
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(210) KS/M/ 2019/1220 

(220) 25/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) e kuqe, e bardhë,  e zezë, e hirtë dhe e 

gjelbërt 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1221 

(220) 25/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) e kuqe, e bardhë,  portokalli, kafe,  e 

gjelbërt,  e zezë dhe e hirtë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1222 

(220) 25/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(540)   
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(591) e kuqe, e bardhë, e kaltër e çelët,  e 

kaltër dhe e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 3  Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1223 

(220) 25/09/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(591) e kuqe, e bardhë,  kafe, e zezë, e kaltër 

dhe portokalli 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1224 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kuqe 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 
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anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1225 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E zezë, e bardhë, e kaft 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 
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eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1226 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E zezë, e kaltërt 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë;harduer kompjuterik;kompjuterë që mund të mbahen në 

dorë;kompjuterë tablet;aparate dhe instrumente telekomunikimi;telefona;telefona 

mobil;telefona të mënçur (smartfon);pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale;aparate komunikimi të 

rrjeteve;pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale;harduer kompjuterik që mund të vishet;pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale, ora të mënçura (smartuaç);syze të mënçura;unaza të mënçura;përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të lidhur [instrumente matëse];lexues të librave 

elektronik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile, 

telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç);syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të 

vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 

video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të 

argëtimit;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojërat kompjuterike;përmbajtje 

e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;pajisje 

periferike kompjuterike;pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues;pajisje 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil;pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues;identifikues biometric dhe aparate autenciteti;matës të 

shpejtësisë;matës të lartësisë;aparate për matjen e distancës;aparate për incizimin e 

distancës;pedometër (matës të hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të 

shtypjes;monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe 

audio e video pllejerë si dhe incizues;ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit;syze, 

kontrollorë dhe kufje;tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe 

hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave);aparate për incizimin dhe 

riprodukimin e tingujve;pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;audio 

zmadhues;audio përforcues dhe pranues;audio aparate për vetura motorike;aparate për 
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incizimin e zërit dhe njohjen e zërit;kufje;dëgjuese;mikrofona;televizione;pranues dhe 

monitorë të televizioneve;set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në 

analog);radio;radio transmetues dhe pranues;përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe 

pajisje elektronike brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, 

ekraneve, ekraneve me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes 

(docking stations), konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit;sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS);aparate navigimi;aparate navigimi për automjete [për 

kompjuterët brenda];pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen e të dhënave;çipa kompjuteri;bateri;mbushës 

të baterive;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, kompjuterë që 

mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi;ekrane me 

prekje;ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për 

ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura;pjesë dhe 

aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, 

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi;mbështjellës, 

çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1227 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E kaltërt, e bardhë 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1228 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E kuqe, e hirit, e zezë 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 
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shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1229 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E gjelbër  

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1230 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E gjelbër, e kremt  

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

(540)   
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(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1231 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 
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[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1232 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë;harduer kompjuterik;kompjuterë që mund të mbahen në 

dorë;kompjuterë tablet;aparate dhe instrumente telekomunikimi;telefona;telefona 

mobil;telefona të mënçur (smartfon);pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale;aparate komunikimi të 

rrjeteve;pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale;harduer kompjuterik që mund të vishet;pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale, ora të mënçura (smartuaç);syze të mënçura;unaza të mënçura;përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të lidhur [instrumente matëse];lexues të librave 

elektronik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile, 

telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç);syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të 

vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 

video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të 

argëtimit;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojërat kompjuterike;përmbajtje 

e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;pajisje 

periferike kompjuterike;pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues;pajisje 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil;pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues;identifikues biometric dhe aparate autenciteti;matës të 
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shpejtësisë;matës të lartësisë;aparate për matjen e distancës;aparate për incizimin e 

distancës;pedometër (matës të hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të 

shtypjes;monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe 

audio e video pllejerë si dhe incizues;ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit;syze, 

kontrollorë dhe kufje;tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe 

hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave);aparate për incizimin dhe 

riprodukimin e tingujve;pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;audio 

zmadhues;audio përforcues dhe pranues;audio aparate për vetura motorike;aparate për 

incizimin e zërit dhe njohjen e zërit;kufje;dëgjuese;mikrofona;televizione;pranues dhe 

monitorë të televizioneve;set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në 

analog);radio;radio transmetues dhe pranues;përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe 

pajisje elektronike brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, 

ekraneve, ekraneve me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes 

(docking stations), konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit;sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS);aparate navigimi;aparate navigimi për automjete [për 

kompjuterët brenda];pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen e të dhënave;çipa kompjuteri;bateri;mbushës 

të baterive;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, kompjuterë që 

mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi;ekrane me 

prekje;ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për 

ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura;pjesë dhe 

aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, 

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi;mbështjellës, 

çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike  
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(210) KS/M/ 2019/1233 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E kuqe, e bardhë, e hirit 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1234 

(220) 25/09/2019 

(731) POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 13   Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e 

eksplozivëve të amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; 

Acetil nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

209 

 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1235 

(220) 26/09/2019 

(731) CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(591) E portokallt,  e bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Preparate vitamine, pije me vitamin, produkte dietike,preparate dietike, shtesa  

 ushqimore  

30  Bombone, karamele (ëmbëlsira),ëmbëlsira, akullore, ëmbëlsira  

32  Ujë mineral dhe i gazuar, pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate tjera për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina të shtuar 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1236 

(220) 26/09/2019 

(731) CEDEVITA d.o.o.,  Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(591) E  portokallt, e bardhë 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 5    Preparate vitamine, pije me vitamin, produkte dietike,preparate dietike, shtesa 

ushqimore  

30    Bombone, karamele (ëmbëlsira),ëmbëlsira, akullore, ëmbëlsira  

32  Ujë mineral dhe i gazuar, pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate tjera për bërjen e pijeve, pije joalkoolike me vitamina  të shtuar 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1242 

(220) 27/09/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnicka 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  Makulin 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; kozmetikë; krem kozmetike; locione 

për qëllime kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike  

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

substanca dietike përshtatur për përdorim mjekësor; pije  dietike pershtatur për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike; shtesa ushqimore; pomada për qellime mjeksore; ilaqe 

për qëllime njerzore; locione për qëllime farmaceutike; cajra bimore për qëllime 

medicinale; vajra për qëllime farmaceutike; yndyra për qëllime mjeksore; caj medicinal; 

pije medicinale; vaj për fërkim; shtesa ushqimore minerale; tretsirë për qëllime mjekësore; 

tableta për qëllime farmaceutike; vajra medicinale; pastrues vaginal për qëllime mjekësore; 

preparate vitaminash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1243 

(220) 27/09/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnicka 37 

Rakitje, 10437, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  Makulin Dukshëm më i miri 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione 

për qëllime kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; 

vajra për qëllime kozmetike  

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

substanca dietike përshtatur për përdorim mjekësor; pije dietike pershtatur për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike; shtesa ushqimore; pomada per qellime mjeksore; ilaqe 

për qëllime njerzore; locione për qëllime farmaceutike, cajra bimorë për qëllime 

medicinale; vajra për qëllime farmaceutike; yndyra për qëllime mjeksore; caj medicinal; 

pije medicinale; vaj për fërkim; shtesa ushqimore minerale; tretsirë për qëllime mjekësore; 
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tableta për qëllime farmaceutike; vajra medicinale; pastrues vaginal për qëllime mjekësore; 

preparate vitaminash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1244 

(220) 30/09/2019 

(731) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander 

Goga”,, AL 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  GOLD 

 

 
     

 

(511) 30   Oriz, ëmbëlsira orizi, buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, 

ushqime rosticerie me baze orizi; sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding 

dhe ëmbëlsira te ndryshme  

31   Prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të 

gjalla, fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë   

35  Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, kryesisht oriz, ëmbëlsira orizi, 

buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, ushqime rosticerie me baze orizi; 

sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding dhe ëmbëlsira te ndryshme; 

prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të gjalla, 

fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1245 

(220) 30/09/2019 

(731) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander 

Goga”, Lagjia Nr. 15, AL 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)  TEUTA 

 

 
     

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe 

artificiale; të gjithë llojet e miellrave ; drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për 

shembull thekër, tërshëre, misër apo te miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për 

ushqimin; sode buke për qëllime gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem 

ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); 

erëza; akull  

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të 

tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj 

ushqimorë për kafshët; malt, thjerrëza  

35   Shitje me shumice për mallra dhe produkte te ndryshme, kafe, çaj, kakao dhe 

zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe artificiale; të gjithë llojet e miellrave ; 
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drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për shembull thekër, tërshëre, misër apo te 

miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për ushqimin; sode buke për qëllime 

gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur 

për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull; produkte bujqësore, 

kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta 

dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë për kafshët; malt, 

thjerrëza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1250 

(220) 01/10/2019 

(300) 00003389316  03/04/2019  UK 

;00003390044  05/04/2019  UK 

(731) Dua Lipa Limited London   

W1U 6TQ, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DUA LIPA 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunë;parfumeri;ujë toaleti, uje parfumi, ujë koloni, kolonë;vajëra 

esenciale;kozmetikë;losion për flokë;toalete;deodorant;zbutës për flokë;shampon për 

flokë;depilator;qerpikë dhe thonjë artificialë;zbardhues;preparate zbardhuese;ngjyra për 

flokë;tatuja të përkohshme për qëllime kozmetike;makijazh;llak për thonjë;pjesë dhe pajisje 

për mallërat e lartpërmendura  

9  Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve;bartës 

magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe videove;traka, kaseta, 

regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, DVD-të dhe media të 

tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme);zile telefoni 

(të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike 

(përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe 

pajisje për mallërat e lartpërmendura  

14  Metalet e çmuara dhe alliazhet e tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gjysëm te çmuar;byzhyteri 

që ngjiten [byzhyteri kostumesh];karfica [byzhyteri];byzhyteri 

këpucësh;unaza;vath;qafore;qafore e ngushtë 

(chokers);varëse;rrathë;byzylyk;distinktiv;distinktiv me kapëse;brosh (brooches);karficë 

kravatash;shufra lidhëse;lidhjet e manshetave;rrathë pranga;bylyzyk 

lidhës;zbukurues;instrumente horologjike dhe kronometrike;ora;rrypa për ora;ora;ora dore 

me tipare pedometrike (matës të hapave);shirita;kuti stolish;unazë çelsash, zinxhir për 

çelsa;zbukurues për zinxhirin e çelsave;zbukurues për unaza të çelsave;unaza dekorative 

për çelsa;etiketa për zinxhir të çelsave;etiketa për përdorim si stoli;mbajtës çelsash;unaza 

nga lëkura për çelsa;litarë për çelsa;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura  

16  Letër;karton;gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura;afishe, libra, libra muzikë, 

revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh;libra 

autografikë;fletushkë reklamash;ngjitësa;faqe e muzikës;materiale për lidhjen e 

librave;fotografi;letër shkrimi;punime arti dhe figura të vogla nga letra dhe kartoni;modele 

arkitekture;instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve);artikuje për paketim, 
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mbështjellje dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës;produkte nga letra për një 

përdorim;lloje të shtypësve;bllok printimi;kapëse parash;pjesë dhe pajisje për mallërat e 

lartpërmendura  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe çanta 

transportuese;ombrellë dhe ombrellë për ruajtjen nga dielli (parasol);shkop për ecje;qafore, 

rrip dhe rroba për kafshë;çantë me rrejete zinxhirësh;korniza për ombrella apo 

parasol;korniza për çantat e dorës;çanta rrjetë për pazar;mbështjellës për ombrella;mbajtës 

për ombrella;lamar për ombrella apo parasol;unaza për ombrella;shkopinj për 

ombrella;mbajtës i bastunit për ecje;çanta, çanta monedhash, kuleta, mbajtëse të lejeve të 

udhëtimit, mbështjellës pasaporte, çantë dore;etiketa të bagazheve, valixhe, bagazhe, çanta 

sporti, çanta shkolle, çanta pazari, çanta kanavacë, çanta mode, çantë udhëtimi, çantë larje, 

çantë makiazhi, çantë fluturimi, çanta noti, çantë këpucësh, çantë pizhamesh;çanta 

plazhi;sënduk dhe çanta udhëtimi;çanta toaleti të shitura bosh;pjesë dhe pajisje për mallërat 

e lartpërmendura    

25  Veshje;veshmbathje;mbulesa për kokë;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartëpërmendura  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionimin e zyreve;shërbimet me 

shumicë dhe pakicë për shitjen e metaleve te çmuara dhe aliazheve të tyre, stolive, gurëve 

të çmuar dhe gjysëm-të çmuar, stolive që ngjiten [stolive të kostumeve], karficave [stolive], 

stolive të këpucëve, unazave, vathëve, qaforeve, qaforeve të ngushta, varëseve, rrathëve 

byzylyk;distinkteve, distinktëve me kapëse, brosh (brooches), karficë kravatash;shufra 

lidhëse;lidhjet e manshetave, rrathë pranga, byzylyk lidhës, zbukurues, instrumente 

horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora;ora dore, ora dore me tipare pedometrike 

(matës të hapave), shirita, kuti stolish, unazë çelsash, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, etiketa për 

zinxhir të çelsave, zinxhir për çelsa për përdorim si stoli, mbajtës çelsash, unaza nga lëkura 

për çelsa, litarë për çelsa, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe 

çanta transportuese;ombrellë dhe ombrellë për ruajtjen nga dielli (parasol);shkop për 

ecje;qafore, rrip dhe rroba për kafshë;çantë me rrejete zinxhirësh;korniza për ombrella apo 

parasol;korniza për çantat e dorës;çanta rrjetë për pazar;mbështjellës për ombrella;mbajtës 

për ombrella;lamar për ombrella apo parasol;unaza për ombrella;shkopinj për 

ombrella;mbajtës i bastunit për ecje;çanta, çanta monedhash, kuleta, mbajtëse të lejeve të 

udhëtimit, mbështjellës pasaporte, çantë dore;etiketa të bagazheve, valixhe, bagazhe, çanta 

sporti, çanta shkolle, çanta pazari, çanta kanavacë, çanta mode, çantë udhëtimi, çantë larje, 

çantë makiazhi, çantë fluturimi, çanta noti, çantë këpucësh, çantë pizhamesh;çanta 

plazhi;sënduk dhe çanta udhëtimi;çanta toaleti të shitura bosh, sapunë, parfumeri, uj toaleti, 

uj parfumi, uj koloni, kolonë, vajëra esenciale, kozmetikë, losion për flokë, toalete, 

deodorant, zbutës për flokë, shampon për flokë, depilator, qerpikë dhe thonjë artificial, 

zbardhues, preparate zbardhuese, ngjyra për flokë, tatuja të përkohshme për qëllime 

kozmetike, makijazh, llak për thonjë, aparate për regjistrimin, transmetimin apo 

riprodukimin e zërit apo imazheve, bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi, filma, 

regjistrues i zërit dhe videove, traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge 

regjistruese, kompat disk, DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim, muzikë 

dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme), zile telefoni (të shkarkueshme), publikime (të 

shkarkueshme), softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat 

e shkarkueshme nga interneti), syze dielli, syze, letër, karton, gjëra të shtypura dhe 

publikime të shtypura, afishe, libra, libra muzikë, revista, pamfleta, broshura, publikime 
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periodike dhe ngjarje programesh, libra autografikë, fletushkë reklamash, ngjitësa, faqe e 

muzikës, materiale për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi, punime arti dhe figura të 

vogla nga letra dhe kartoni, modele arkitekture, instrukcione dhe materiale mësimore 

(përpos aparateve), artikuje për paketim, mbështjellje dhe ruajte të letrës, kartonit apo 

plastikës, produkte nga letra për një përdorim, lloje të shtypësve, bllok printimi, kapëse 

parash, veshje;veshmbathje, mbulesa për kokë;shërbime informative, këshilluese dhe 

konsultuese në lidhje me të gjtha të lartëpërmendurat  

41  Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e 

regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio 

vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të 

shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet 

e mësipërme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1251 

(220) 01/10/2019 

(731) KANDIA DULCE SA  

050156, District 5, Bucharest, RO 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30    Embëlsira (bombone), pllaka sheqeri dhe gomë pertypëse (çamçakëz); arinjë 

gome (ëmbëlsirë); bombona gome; xhelatinë; bombona gome me çokolatë; bukë e thekur; 

biskota; biskota me përbërës dhe aromë çokolate; biskota me fruta; biskota me aromë 

frutash; torte nga bombonat; pjekurina çokolate; shtresë për napolitanka të lyera me 

çokolatë; ëmbëlsira në formë pllake; bombona çokolatë; tabela çokolate; ëmbëlsira 

çokolate; ëmbëlsira nga çokolata; figura nga çokolata; ëmbëlsira (bombone); ëmbëlsira pa 

sheqer; produkte ëmbëlsirash; çokolata të mbushura; pllaka çokolate me qumësht;  mbushje 

për çokolata; mbushje çokolate për çokolata; shufra drithërash; produkte me bazë çokolate; 

aroma për biskota të ëmbla; shkop kanelle; ëmbëlsira çokolate me mbushje nga çokolata; 

kreme nga çokolata; fruta të mveshura me çokolatë; ëmbëlsira me gjem dhe xhelatinë; 

ëmbëlsira të mbushura me shtresë të lëngët frutash; shtanguj nga drithërat dhe shtranguj 

energjik; pjekurina, kuleç të ëmbë, tarte dhe biskota  (keksa); sheçer; bombone; bombone 

me xhelatinë frutash; karamele (toffees); karamele (ëmbëlsira); ëmbëlsira të mbushura; 

karamele të forta të lyerja me sheqer; pllaka (ëmbëlsira); gomë përtypëse (çamçakëz) pa 

sheqer (produkte ëmbëlsirash); goma përtypëse, për përdorim jo mjekësorë; goma 

përtypëse (produkte ëmbëlsirash); ëmbëlsira gome; bombone frutash gome  (përveç për 

përdorim mjekësorë); ëmbëlsira (jo mjekësore); ëmbëlsira për përtypje (jo mjekësore); 

ëmbëlsira (jo mjekësore) me bazë karamele; ëmbëlsira (jo mjekësore) me bazë  ëmbelsirash 

nga sheqeri; ëmbëlsira për përtypje me bazë xhelatine; ëmbëlsira për përtypje (jo 

mjekësore) me shtresë të lëngët frutash; akullore  
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(210) KS/M/ 2019/1252 

(220) 02/10/2019 

(731) Systemair AB Industrivägen 3 

739 30 Skinnskatteberg, SE 

(591) E gjelbërt 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 11  Shkëmbyesit e nxehtësisë; pjesë dhe paisje për shkëmbyesit e nxehtësisë; 

instalime për këthimin e nehtësisë nga ajri; aparate për këthimin e nxehtësisë nga ajri; pjesë 

dhe paisje për instalimin dhe aparate për  këthimin e nxehtësisë nga ajri; sistemet HVAC 

(sistemet për ngrohje, ventilim dhe klimatizim); pjese dhe paisje per sisteme HVAC 

(ngrohje, ventilim dhe klimatizim); aparate për ngrohje, tharje dhe ventilim; pjesë dhe 

komponente për ventilatorë dhe aparate ventilimi duke përfshirë silenciatore (shurës të 

zhurmave), rrjeta, depo grumbullimi për hudhjen e insekteve dhe depo grumbullimi për 

hudhjen e gjetheve, ventila kundër zjarrit, hapje hyrëse dhe dalëse, hapje të mbuluara me 

pelhurë, perde të ajrit, kanale përcjellëse të ventilimit, rrjeta të ventilimit; njësi për furnizim 

me ajr; regullues të shpejtësive për ventilatorë; nxemësa të kanaleve percjellese; paisje për 

futjen dhe tërheqjen e ajrit; aspiratorë për kuzhina; ventila termostatik (pjesë për instalime 

për ngohje); ventila kontrollues të nivelit për rezervoare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1253 

(220) 02/10/2019 

(731) ''Atlantik Group'' SH.P.K 

GRAQANIC, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e bardhë, gjelbër, e 

kaltër, e verdhë, e kaftë, vjollce 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  Po!Yummy 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, caji, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miell dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesa); erëzat; akulli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

216 

 

 

(210) KS/M/ 2019/1254 

(220) 02/10/2019 

(731) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander 

Goga”,, AL 

(591) Blue, e verdhe në portokalli 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe 

artificiale; të gjithë llojet e miellrave ; drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për 

shembull thekër, tërshëre, misër apo te miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për 

ushqimin; sode buke për qëllime gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem 

ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); 

erëza; akull  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt, thjerrëza  

35   Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, kafe, çaj, kakao dhe 

zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe artificiale; të gjithë llojet e miellrave; 

drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për shembull thekër, tërshëre, misër apo te 

miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për ushqimin; sode buke për qëllime 

gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur 

për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, produkte bujqësore, 

kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta 

dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë për kafshët; malt, 

thjerrëza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1255 

(220) 02/10/2019 

(731) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander 

Goga”,, AL 

(591) Blu, e verdhe, e bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Oriz, ëmbëlsira orizi, buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, 

ushqime rosticerie me baze orizi; sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding 

dhe ëmbëlsira te ndryshme   
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31   Prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të 

gjalla, fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë   

35   Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, Oriz, ëmbëlsira orizi, 

buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, ushqime rosticerie me baze orizi; 

sheqer, te gjithë llojet e miellrave, krem karamel, buding dhe ëmbëlsira te ndryshme; 

prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të gjalla, 

fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1256 

(220) 02/10/2019 

(731) DAWE SHOP SH.P.K. Rruga Bajram 

Kelmendi, H-1, Nr.1, Prishtinë., KS 

(591) E kuqe, e verdhë, e bardhë , e zezë 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Paste e shtypur frutash  

30  Mjaltë, barishte kopshti te ruajtura [erëza], sherbetë, lule ose gjethe për tu perdorur si 

zëvendësues të çajit, xhenxhefil, shurup i artë, nenexhik për ëmbëlsirat, propolis, kanellë, 

qokolladë  

32  Pije energjike, sherbetë, pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1257 

(220) 02/10/2019 

(731) DAWE SHOP SH.P.K. Rruga Bajram 

Kelmendi, H-1, Nr.1, KS 

(591) E kuqe, e verdhë, e kalter, e zezë, e 

gjelbër 

(740)  Besnik Vitija B. Diellit, Zona e 

Lindjes, H-17, Nr.2/A 
 

(540)   
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(511) 29  Paste e shtypur frutash  

30  Mjaltë, barishte kopshti të ruajtura [erëza], sherbetë, lule ose gjethe për tu përdorur si 

zëvendësues të çajit, xhenxhefil, shurup i artë, nenexhik për ëmbëlsirat, propolis, kanellë, 

qokolladë  

32  Pije energjike, sherbetë, pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1258 

(220) 02/10/2019 

(731) Dutch Environment Corporation B.V. 

Ir Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

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

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

(540)  DEC 

 

 
     

 

(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe tuba prej metali, të gjitha për transportin e ajrit 

dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë..   

11  Aparatet e ngrohjes, trajtimit të ajrit dhe ventilimit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre 

për aq sa përfshihen në këtë klasë, në veçanti kanalet e ajrit për ngrohje, ftohje, qëllimet e 

ventilimit dhe trajtimit të ajrit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në 

këtë klasë; lagështues [ngrohje]; filtra të ajrit për kondicionimin; fletë oxhaku; çelësat e 

oxhakut  

17   Tuba dhe zorra fleksibël, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë; produkte plastike gjysëm të 

përpunuara; materialet per ndalim, paketim dhe izolim; tuba fleksibël, jo prej metali; 

materiale izoluese për kanalet e ajrit  

19  Tuba dhe zorra të ngurta jo prej metali të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1259 

(220) 02/10/2019 

(731) Dutch Environment Corporation B.V. 

Ir Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

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

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

(540)  DEC INTERNATIONAL 

 

 
     

 

(511) 6  Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe tuba prej metali, të gjitha për transportin e ajrit 

dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë..   

11   Aparatet e ngrohjes, trajtimit të ajrit dhe ventilimit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre 

për aq sa përfshihen në këtë klasë, në veçanti kanalet e ajrit për ngrohje, ftohje, qëllimet e 

ventilimit dhe trajtimit të ajrit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në 

këtë klasë; lagështues [ngrohje]; filtra të ajrit për kondicionimin; fletë oxhaku; çelësat e 

oxhakut  

17  Tuba dhe zorra fleksibël, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 
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aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë; produkte plastike gjysëm të 

përpunuara; materialet per ndalim, paketim dhe izolim; tuba fleksibël, jo prej metali; 

materiale izoluese për kanalet e ajrit  

19  Tuba dhe zorra të ngurta jo prej metali të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1260 

(220) 02/10/2019 

(731) Dutch Environment Corporation B.V. 

Ir Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

(591)  E gjelbert dhe e zeze 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe tuba prej metali, të gjitha për transportin e ajrit 

dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë..   

11  Aparatet e ngrohjes, trajtimit të ajrit dhe ventilimit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre 

për aq sa përfshihen në këtë klasë, në veçanti kanalet e ajrit për ngrohje, ftohje, qëllimet e 

ventilimit dhe trajtimit të ajrit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në 

këtë klasë; lagështues [ngrohje]; filtra të ajrit për kondicionimin; fletë oxhaku; çelësat e 

oxhakut  

17   Tuba dhe zorra fleksibël, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë; produkte plastike gjysëm të 

përpunuara; materialet per ndalim, paketim dhe izolim; tuba fleksibël, jo prej metali; 

materiale izoluese për kanalet e ajrit  

19  Tuba dhe zorra të ngurta jo prej metali të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1261 

(220) 02/10/2019 

(731) Dutch Environment Corporation B.V. 

Ir Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede 

Netherlands, NL 

(591) E kalter dhe e bardhe  

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

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

(540)   
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(511) 6  Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe tuba prej metali, të gjitha për transportin e ajrit 

dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë..   

11   Aparatet e ngrohjes, trajtimit të ajrit dhe ventilimit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre 

për aq sa përfshihen në këtë klasë, në veçanti kanalet e ajrit për ngrohje, ftohje, qëllimet e 

ventilimit dhe trajtimit të ajrit dhe pjesëve dhe aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në 

këtë klasë; lagështues [ngrohje]; filtra të ajrit për kondicionimin; fletë oxhaku; çelësat e 

oxhakut  

17  Tuba dhe zorra fleksibël, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë; produkte plastike gjysëm të 

përpunuara; materialet per ndalim, paketim dhe izolim; tuba fleksibël, jo prej metali; 

materiale izoluese për kanalet e ajrit  

19   Tuba dhe zorra të ngurta jo prej metali të gjitha për transportin e ajrit dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1262 

(220) 02/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  PIFELTRO 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1263 

(220) 02/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZUMELPRA 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike''  
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(210) KS/M/ 2019/1264 

(220) 02/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZIER VUS 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1265 

(220) 02/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DELSTRIGO 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1266 

(220) 02/10/2019 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jeresy 08889, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  ZOTREPLIX 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1267 

(220) 02/10/2019 

(731) ERSAŞ ALÜMİNYUM ANONİM 

ŞİRKETİ Topçular Mah. İncirlik Cad. Ersaş 

İş Merkezi No:18 34055 Eyüp İstanbul, TR 

(591) Ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 6  Xehe të metaleve jo të çmuara; metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre dhe 

produkte gjysëm të përpunuara nga këto material, hekur për konstruksione, shtroje dhe 

uzengji (shtrëngesa) nga metale të zakonshëm për ndërtimtari; metale të zakonshëm në 

formë të pllakave, shufrave, shkopinjve, profileve, fletëve dhe llamarinës; mallra dhe 

material nga metale të zakonshme për përdorim të ruajtjes, mbështjelljes, paketimit dhe 

qëllime të strehimit, kontejner nga metali (ruajtje, transport), ndërtesa nga metali, korniza 

nga metali për ndërtimtari, shtylla nga metali për ndërtimtari, kuti metali, kontejner për 

paketime nga metali, foli alumini, gardhe të bërë nga metali bariera mbrojtëse nga metali, 

tuba metali, kontejner për ruajtje nga metali, kontejner metali për transport të mallrave, 

shkallë nga metali; material ndërtimi nga metali; rrota metalike për mobilje; skele nga 

metali, kula skele, nga metali; dyer, dritare, qepen, grila dhe arkat e tyre dhe shtesat nga 

metali; kabllo dhe tela jo elektrik nga metali; hekurishte, hekurishte të vogla nga metali, 

vidha nga metali, gozhda, bulon nga metali, dado nga metali, kunja nga metali, fjolla nga 

metali, pitona nga metali, zinxhir nga metali, rrota metalike për mobilje, shtesa nga metali 

për mobiljle, dorëza dyersh nga metali, dorëza dritaresh nga metali, mentesha nga metali, 

reze (shul) nga metali, brava metalike, çelsa metalik për brava, unaza metalike, çikrik 

metalik; tubacione ventilimi, kapak ventilimi, gypa, kapak oxhaqesh, kapak pusetash, grila 

nga metali për ventilim, nxehje, ujëra të zeza, telefona, rymën nëntoksore dhe instalime të 

kondicionerëve të ajrit; panele metali ose tabela (jo iluminishente dhe jo mekanike) që 

përdoren për sinjalizim, tregues rute, qëllime reklamimi, shenja nga metali, kolumna 

reklamimi nga metali, panele sinjalizimi nga metali, shenja trafiku nga metali jo 

iluminishente dhe jo mekanike; gypa nga metali për transportim të lëngjeve dhe gazit, gypa 

për shpim nga metali dhe shtesat metalike për ato, valvule nga metali, lidhje nga metali për 

gypa, bëryla (kthesa) nga metali për gypa, kapëse (lidhje) nga metali për gypa, konektorë 

nga metali për gypa; kasaforta (kuti të rënda) nga metali; materiale hekurudhash nga metali, 

binare metalik, lidhje metalike për binarë, ndrues hekurudhe; shtylla ankorimi nga metali, 

porte lundruese nga metali, bova lundruese nga metali, spiranca; kallëp metalik për derdhje, 

të ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; punë artizanati të bëra nga metalet e zakonshëm 

ose aliazhet e tyre, trofe nga metale të zakonshëm; mbyllës metali, kapak shishesh nga 

metali; direkë metalik, shtylla metalike, kunjë metalik; paleta dhe litar metalik për qëllime 

të ngritjes, ngarkimit dhe trasportit, varës metali, lidhje (unaza), shirita, breza dhe ripa që 

përdoren për ngritje peshe dhe bartje ngarkese; pengesa rrotash të bëra kryesisht nga metali; 

listela profilesh metalike për vetura dhe për qellime dekoracioni  

7  Makina, vegla makinash dhe robot industrial për procesuim dhe gdhendje të drurit, 

metalit, qelqit, plastikës dhe mineraleve, 3D printer; makina konstruksioni dhe mekanizma 

robotic (makina) për përdorim në konstruksione; bulldozher, gërmues (makina), eskavatorë, 

makina për shtrim dhe kostruksion të rrugëve, makina shpimi, makina për shpim të gurëve, 

makina për pastrim të rrugëve; mekanizma (makina) për, ngritje, ngarkim dhe makania 

transmisioni dhe mekanizma robotik për ngritje, ngarkim dhe qëllime transmisioni; 

elevator, eskalatorë dhe vinça; makina dhe mekanizma robotok (makina) për përdorim në 

bujqësi dhe mbarshtrim të kafshëve, makina dhe mekanizma robotik (makina) për 

procesuim të farërave (cerealeve), frutave, perimeve dhe ushqimit, makina për përgatitjen 

dhe procesuimin e pijeve; makina dhe motorë, të ndryshën nga ato për vetura toksore, 

pjesët dhe shtesat për ato; kontrollues pneumatic dhe hidraulik për makina dhe motorë, 

frena të ndryshëm nga ato për vetura, astar (shtresa) frenash për motorë, boshte, 

marshe, të ndryshëm nga ato për vetura toksore, cilindra për motorë, piston për motorë, 
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turbine, jo për automjete toksore, filtra për motorë dhe makina, Vajra, ajër dhe filtra 

karburanti, për motorë të automjeteve toksore, oxhaqe për motorë të automjeteve toksore, 

manifold oxhaku për motorë të automjeve toksore, cilindra motorësh për automjete toksore, 

koka të cilindrave motorik për automjete toksore, koka për cilindra motoric për automjete 

toksore, piston për motorë të automjeteve toksore, karburatorë për automjete toksore, 

aparate për ndrim (konvertor karburanti për automjete toksore, injektues për motorë për 

automjete toksore, kursyes karburanti për motorë të automjeteve toksore, pompa për motor 

të automjeteve toksore, valvula për motor të automjeteve toksore, strartues të motorit për 

automjete toksore, dinamo për motorë të automjeteve toksore, kandele për motorë të 

automjeteve toksore; kushineta (pjesë të makinave), kushineta sferike ose ruli; makina për 

montim dhe nxjere të gomave; alternatorë, gjeneratorë rryme, gjeneratorë elektrik, 

gjeneratorë rryme që punojnë me energji solare; makina për ngjyrosje, psitoleta automatike 

spraji për ngjyrosje, makina dhe pistoleta goditëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike, 

shpërndarës elektrik të shiritave adeziv (makina), pistoleta elektrike për gas të komprimuar 

ose makina spërkatëse për lëngje, shpuese dore elektrike, shara dore elektrike, makina 

elektrike për prerje vertikale, makina spirale, makina për komprimim të ajrit, kompresorë 

(makina), instalime për larje të veturave, mekanizma robotic (makina) me funksione të 

lartëpërmendura; aparate saldimi që operojne me gaz dhe rymë, aprate harku elektrike për 

saldim, aparate elektrike për ngjitje, aparate elektrike harku për prerje; elektroda për aparate 

saldimi, robot industrial (makina) me funksione të lartëpërmendura; makina printimi; 

makina për paketim, mbushje, makina për kyqje dhe mbyllje (plombim), etiketim (makina), 

makina sortimi, robot industrial (makina) me funksione të lartëpërmendura, makina për 

elektrolizë; makina plombimi për çëllime industrial; makina për procesuim të tekstilit, 

makina për qepje, robot industrial (maikina) me funksione të lartëpërmendura; pompa për 

shpërndarje të hidrogjenit për stacione servisimi; pompa për numrim-të rrjedhës aktuale; 

pompa për ajrosje të akuariumeve; pompa për kompresim të ajrit; pompa ajri (instalime 

garazhi), pompa për shpërndarje të karburantit për stacione shërbimi, pompa karburanti vet 

regulluesemakina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe bluarje të 

ushqimit, makina larëse, makina për lavanderi, makina për larje enësh, makina tharëse (jo 

për nxehje), makina elektrike për pastrim për pastrim të dyshemeve, qilimave ose laminatit, 

pastrues vakum dhe pjesët për ato; makia automatike për shitje; makina elektrolize dhe 

galvanizimi; hapës dhe mbyllës automatic të dyerve; rondela për motor dhe makina  

19  Rrërë, zhavor, gurë të thyer, asphalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, bloke mermeri 

për konstruksione, të përfshirë në këtë klasë; material ndërtimi (si produkte përfundimtare) 

të bëra nga betoni, gipsi, argjila, argjila për poçari, guri, mermeri, druri, plastika dhe 

matriale sintetika për ndërtimtari, konstruksion, për qëllime konstruksioni të rrugëve, të 

përfshira në këtë klasë; ndërteime jo metalike, material jo metalike ndërtimi, shtylla jo 

metalike për linja rryme, bariera jo metalike, mbështjellës natyral dhe sintetik në formë të 

paneleve dhe fletëve, të cilët janë material ndërtimi, karton bitumi për shtrim të çative, 

mbështjellës bitumi për çati, dyer dhe dritare nga druri dhe material sintetike; shenja 

komunikacioni jo nga metali, jo iluminishente dhe jo mekanike, për rrugë; monumente dhe 

statua nga guri, betoni dhe mermeri; qelq ndërtimi; pishina të parapërgatitura jo nga metali 

(struktura); rërë akuariumi  
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(210) KS/M/ 2019/1268 

(220) 03/10/2019 

(731) Sidki Ibrahimi Rr. Mbreti Bardhyl nr 

3/a, Prishtine Kosove., KS 

(591) E kaft, e gjelbërt dhe e zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, 

të thata dhe të gatuara; pelte kompot (murmullad) vezë qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit vajra dhe yndyrna për ushqim  

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

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

të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë,  maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, erëza, barishte të 

ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë)  

31   Prodhime të brishta dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe 

pyjore. kokrra dhe fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; 

bimë dhe lule natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte 

ushqimore dhe pije për kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1274 

(220) 03/10/2019 

(731) Chr. Hansen A/S 10-12 Bøge Allé, 

DK-2970 Hørsholm, DK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Qumështi dhe produktet e qumështit, të përfshira produktet e qumështit të 

fermentuar; Djathë dhe produkte djathi; Jogurt, preparate jogurti, përveç jogurtit të ngrirë; 

Pijet me bazë të bajameve, soja, kokos , oriz, kërpi (bimë), kikirikë, elb, tërshërë, 

spelt(kombinime prej millrave), lupinë, bizele, arra indiane, lajthia, arra, fara chia, fara liri, 
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quinoa, fara susami, farat e lulediellit ose farat e kërpit(bimë) si përdorues qumështi  dhe si 

zëvendësues i qumështit të fermentuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1276 

(220) 03/10/2019 

(731) “ITAL FOOD” EAD 10 Trakiyska 

Str. 9700 Shumen, BG 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira; Ëmbëlsirë [karamele]; Miell; Preparate nga drithërat; Karamele; 

Biskota të thata; Biskota të thata me çokollatë; Biskota të thata me mbushje; Biskota të 

thata të mbështjellura me çokollatë; Biskota; Torte; Marcipan; Pralina; Pralina nga 

çokollata; Pralina me mbushje të lëngshme; Ëmbëlsira nga çokollata; Çokollata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1277 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C. 

George Fred Williams nr.36, 30000, Peje, 

Kosovë, KS 

(591) Zi, Kaltër e mbylltë e hijezuar me të 

zezë Bardhë 

(740)  Besfort Sahatçiu George Fred 

Williams nr.36, 30000, Peje, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije alkoolike, shurup, koncentrate, dhe ekstrakte për përgatitjen e të njëjtit  
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(210) KS/M/ 2019/1279 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C 

George Fred Williamsnr. 36, 30000, Pejë, 

Kosovë, KS 

(740)  Besfort Sahatçiu George Fred 

Williams nr.36, 30000, Pejë, Kosovë 
 

(540)  Miss CAFÉ 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; pijet e bëra me kafe, kakao ose 

çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1280 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C 

George Fred Williams nr.36, 30000, Pejë, 

Kosovë, KS 

(740)  Besfort Sahatçiu George Fred 

Williams nr.36, 30000, Pejë, Kosovë 
 

(540)  MR. CAFÉ 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; pijet e bëra me kafe, kakao ose 

çokkollate  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1281 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C 

George Fred Williams nr. 36, 30000, Pejë, 

KS 

(740)  Besfort Sahatçiu George Fred 

Williams nr. 36, 30000, Pejë, Kosovë 
 

(540)  Ujë i Pejës 

 

 
     

 

(511) 32  Uji natyral dhe i gazuar  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1282 

(220) 04/10/2019 

(731) TIGANI GROUP L.L.C George Fred 

Williams nr. 36, 30000, Pejë, KS 

(740)  Besfort Sahatçiu  George Fred 

Williams nr.36, 30000, Pejë, Kosovë 
 

(540)  TUR80 

 

 
     

 

(511) 32  Pije alkoolike, shurup, koncentrate, dhe ekstrakte për përgaditjen e të njëjtit  
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(210) KS/M/ 2019/1283 

(220) 04/10/2019 

(300) 00003389714  04/04/2019  UK 

(731) GW Pharma Limited Sovereign 

House, Vision Park, Histon, Cambridge 

cb24 9bz, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  SATIV 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare;barishte për përdorim medicinal;barishte 

medicinale;vajëra medicinale;infuzione medicinale;akstrakte të pastërta nga bimët dhe 

barishte medicinale;gjëra ushqimore për përdorim medicinal;çaj barishtash për përdorim 

medicinal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1289 

(220) 07/10/2019 

(731) Vjosa SHPK Bajram Bahtiri/Prishtinë, 

KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese, ; pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1290 

(220) 07/10/2019 

(731) VJOSA SHPK Bajram 

Bahtiri/Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

hirit, e kaltër, e gjelbër 

(740)  Dardan Shala Sheshi Edit Durhan, 

(540)  POPEYE ENERGY DRINK 
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Kompleksi Avalla / A Prishtinë 
 

(511) 32  Birrat; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese, pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1291 

(220) 07/10/2019 

(731) N.P.T.''ADA PRODUCT'' 

Dardania, PRIZREN, KS 

(591) E bardhë, e verdhë, e kuqe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  Cantonella 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjenë ( të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht leter e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura me lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime te leshtë; preparate per 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 higjenën e gojës  

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjenë (të cilat i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjenike, tamponë, peshqirë higjenikë; pelena për mosmbajtjen, i tërë 

malli i cekur me lart i punuar gjithashtu nga ose që përmban lesh ose material të lesahtë me 

qmime; preparatet farmaceutike dhe te veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqim për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatrrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera; materiali i shtypur, materiali për liberlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për leter shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojes; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveq mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveq 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 foshnja, i tërë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material te lesht me qmime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1292 

(220) 07/10/2019 

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

PRIZREN, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishnë 

(540)   
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(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1293 

(220) 07/10/2019 

(731) VENTA INVEST & TRADEL LTD. 

59 Devons Road, London E3 3DW, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. ''Nena Tereze'', 

Hyrja 27, Nr.5, 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)  BUSINESS ROYALS 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare (cigarettes), cigare e ngusht dhe e gjatë (cigarrillos), puro (cigars) dhe 

duhan (tobacco)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1294 

(220) 07/10/2019 

(731) VENTA INVEST & TRADE LTD. 

59 Devons Road, London E3 3DW, UK 

(591) E bardhe, e zeze, gri 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 27, Nr. 5, 10000 Prishtine, Kosove 
 

(540)   
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(511) 34    Cigare (cigarettes), cigare e ngushte dhe e gjate (cigarillos), puro (cigars) 

dhe duhan (tobacco)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1296 

(220) 08/10/2019 

(731) MEKA PRO SHPK Fshati Plavë PN , 

22000 Dragash , KS 

(591)  E verdhë , e kaltër, e kuqe 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29   Supa nga perimet , mishi,koncentrat i mishit dhe nga koncentrat i perimeve   

35  Reklamimi ,menagjimi i bisnesit ,administrimi i bisnesit, funksioni , zyre   

39  Transporti ,ambalazhimi dhe deponimi i mallrave,mangjimi i udhëtimit   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1297 

(220) 08/10/2019 

(731) MEKA PRO SHPK Fshati Plavë PN , 

22000 Dragash, KS 

(591) E verdhë , e kaltër, e kuqe 

 
 

(540)   
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(511) 29   Supa nga perimet , mishi, koncentrat i mishit dhe nga koncentrat i perimeve   

35  Reklamimi ,menagjimi i bisnesit ,administrimi i bisnesit, funksioni , zyre   

39  Transporti ,ambalazhimi dhe deponimi i mallrave,mangjimi i udhëtimit   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1298 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  NATRIXAM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike për përdorim njerëzor, përveç produkteve dermatologjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1299 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRIPLIXAM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; pllastera, materiale 

për fashatim; materiale për mbushjene  dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; produkte për 

shkatrrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  
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(210) KS/M/ 2019/1300 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VIACORAM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; pllastera, materiale 

për fashatim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; produkte për 

shkatrrimin  e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1301 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PREXANOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kardiovaskulare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1302 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IMPLICOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkt kardiovaskular për përdorim njerëzor me përjashtim të reagentëve 

diagnostifikues in vitro  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1303 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex, FR 

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

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

Prishtinë 

(540)  LIPERTANCE 
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(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për medicinë; ushqim 

dietik dhe substanca për përdorim mjekësor ose në veterinari, ushqim për bebe; shtesa 

ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim; materiale për mbushje 

dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektues; produkte për 

shkatrrimin e parazitëve; fungicide; herbicide   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1304 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRIVERAM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dietik dhe substanca për përdorim mjekësor ose në veterinari; ushqim për bebe; 

shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; materiale për fashatim; materiale për mbushje 

dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektues; produkte për 

shkatrrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1305 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PRESTILOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietik dhe substance të përshtatur për përdorim mjekësor ose  në veterinari; ushqim 

për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim; 

materiale për mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; 

dezinfektues; pesticide; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1306 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

(540)  COSYREL 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dietik dhe substance të përshtatur për përdorim mjekësor ose në veterinari; ushqim 

për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim;  

materiale për mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; 

dezinfektues; pesticide; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1307 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PIXUVRI 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dietik dhe substance për përdorim mjekësor ose në veterinary, ushqim për bebe; 

shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim; materiale për 

mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektues; 

produkte për shkatrrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1308 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CARIVALAN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare;produkte sanitare për qëllime 

mjeksore;ushqim dietik dhe substance për përdorim mjekësor ose në veterinary, ushqim për 

bebe;shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë;pllastera, materiale për fashatim;materiale për 

mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve;dezinfektues;produkte 

për shkatrrimin e parazitëve;fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1309 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

(540)  PRESCORIEL 
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare;produkte sanitare për qëllime 

mjeksore;ushqim dietik dhe substance për përdorim mjekësor ose në veterinary, ushqim për 

bebe;shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë;pllastera, materiale për fashatim;materiale për 

mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve;dezinfektues;produkte 

për shkatrrimin e parazitëve;fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1310 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  EUVASCOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike që përdoren për trajtimin dhe  / ose parandalimin e 

sëmundjeve kardiovaskulare; produkte veterinare, produkte sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca  dietike dhe ushqime për përdorim mjekësor ose në veterinari, të gjitha mallrat e 

lartpërmendura për përdorim në trajtimin dhe  / ose parandalimin e sëmundjeve 

kardiovaskulare; ushqim për bebe ; pllastera, materiale për fashatim; materiale për mbushje 

dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektues; produkte për 

shkatrrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1311 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OLITOR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1312 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

(540)  MELITOR 
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Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte higjenike për mjekësi; substanca 

dietike për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1313 

(220) 08/10/2019 

(731) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VIACORLIX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate veterinare; produkte sanitare për qëllime 

mjekësore; substanca dietike për përdorim mjekësor; substanca dietike për përdorim 

veterinar; ushqim për bebe; preparate dietike dhe shtesa ushqimore; shtesa ushqimore për 

kafshë; pllastera, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve; materiale për 

marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektuese; produkte për shkatrrimin e parazitëve; 

fungicide; herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1314 

(220) 08/10/2019 

(731) VITACER CERAMICAS SL 

Camino Viejo Villareal-Onda nº30, 

12540 VILA-REAL (CASTELLON), 

SPAIN, ES 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiale ndërtimore, jo prej metali, përkatësisht pllaka qeramike për dysheme, 

pllaka muri prej qeramike , blloqe shtrimi, jo prej metali, valanca, jo prej metali dhe jo prej 

tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur natyral, 

gur artificial , mermer, granit, terra cotta (produkte qeramike prej dheut), rërë, gëlqere, 

tulla, rrasa, parket dyshemeje prej druri, baltë, çimento, beton; blloqe shëndritëse  për 

shtrim, jo prej metali; mozaikë për ndërtimtari; materiale mveshëse, jo prej metali  
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(210) KS/M/ 2019/1315 

(220) 09/10/2019 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Viva España 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1316 

(220) 09/10/2019 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Happy UK 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1317 

(220) 09/10/2019 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg 

Luxemburg, LU 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Vive la France 

 

 
     

 

(511) 30   Ëmbëlsira  
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(210) KS/M/ 2019/1318 

(220) 09/10/2019 

(731) HELVETAS Swiss Intercooperation 

Weinbergstrasse 22a 8001 Zurich, 

Switzerland, CH 

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

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HELVETAS SWISS 

INTERCOOPERATION 

 

 
     

 

(511) 42   Konsulencë për aspektet politike të zhvillimit, për çështjet teknike dhe shkencore 

në lidhje me menaxhimin e ujit, menaxhimin e burimeve natyrore, biodiversitetin, 

ndryshimin e klimës, menaxhimin e rrezikut nga katastrofat, decentralizimin, qeverisjen e 

mirë, zinxhirët e vlerës, bujqësinë dhe pylltarinë dhe infrastrukturat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1319 

(220) 09/10/2019 

(731) BGP Products Operations GmbH 

Turnstrasse 24 6312 Steinhausen 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Femoston 

 

 
     

 

(511) 5  Barna; preparate mjekësore; preparate farmaceutike për trajtimin e simptomave të 

menopauzës dhe menopauzës; hormonet për përdorim mjekësor; preparatet higjenike për 

përdorim mjekësor; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor; 

shtesa dietike për konsum te njerëzit; leukoplast  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1320 

(220) 10/10/2019 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Rr.Lidhja e Pejës nr.289 Prishtinë, KS 

(591) E bardhë, E kaltër, E kuqe 

E verdhë, E gjelbërt, E hirit, E kaft 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura ( 

konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura, 
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xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell dhe gatime të bëra nga 

drithërat, bukë,pasta dhe ëmbëlsira, akuj ushqimorë, sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim, kripë, mustard uthull, salca, erëza, akull  

31  Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në klasa 

të tjera, shtazë  të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale, produkte 

ushqimore për shtazë, elb  

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

frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1321 

(220) 10/10/2019 

(731) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia – 

Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe 

informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile; 

konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit, 

të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i 

librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve para-

shtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)  

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e 

kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike; ofrim informacioni 

në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të dhënave kompjuterike; ofrim 

informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së kompjuterëve; projektim për të 

tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve, harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, 

dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit; zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e 

aplikacioneve mobile; platforma si një shërbim; kualiteti i cilësisë;  konsultime në fushën e 

teknologjisë së telekomunikimeve; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa 

tel për qëllime autentifikimi; zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të 

përkohshëm të aplikacioneve softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave 

zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që u mundësojnë zhvilluesve të programeve të 
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zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe prototipizojnë softuer për qarqet e integruara, çipe 

dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1322 

(220) 10/10/2019 

(731) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia – 

Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, Kosovë 

, KS 

(591) E bardhë, e kaltër 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe 

informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile; 

konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit, 

të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i 

librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve para-

shtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)   

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e 

kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike; ofrim informacioni 

në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të dhënave kompjuterike; ofrim 

informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së kompjuterëve; projektim për të 

tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve, harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, 

dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit; zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e 

aplikacioneve mobile; platforma si një shërbim; kualiteti i cilësisë;  konsultime në fushën e 

teknologjisë së telekomunikimeve; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa 

tel për qëllime autentifikimi; zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të 

përkohshëm të aplikacioneve softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave 

zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që u mundësojnë zhvilluesve të programeve të 

zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe prototipizojnë softuer për qarqet e integruara, çipe 

dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave  
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(210) KS/M/ 2019/1323 

(220) 10/10/2019 

(731) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia – 

Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(591) E zezë, e bardhë dhe e kaltër  

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe 

informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile; 

konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit, 

të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i 

librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve para-

shtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)  

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e 

kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike; ofrim informacioni 

në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të dhënave kompjuterike; ofrim 

informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së kompjuterëve; projektim për të 

tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve, harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, 

dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit; zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e 

aplikacioneve mobile; platforma si një shërbim; kualiteti i cilësisë;  konsultime në fushën e 

teknologjisë së telekomunikimeve; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa 

tel për qëllime autentifikimi; zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të 

përkohshëm të aplikacioneve softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave 

zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që u mundësojnë zhvilluesve të programeve të 

zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe prototipizojnë   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1324 

(220) 11/10/2019 

(731) beMAKER SH.P.K Zona Industriale 

p.n – Veternik, 10000 Prishtinё, Kosovё, KS 

(591) ngjyrë portokalli, e zezë, e bardhë 

 

(540)   
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(740)  beMAKER SH.P.K Zona Industriale 

p.n – Veternik, 10000 Prishtinё, Kosovё 
 

     

 

(511) 1  Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar, kompozime të 

shuarjes dhe parandalimit të zjarrit, përgatitjet e kalimit dhe bashkimit, substanca për 

ngjyrosje të lëkurëve të kafshëve, ngjitës për t’u përdorur në industri, stuko dhe mbushës të 

tjerë në formë paste, përzirje plehrash, pleh organik, përgatitjet biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë  

2  Ngjyra, llaqe, ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit, ngjyrues, 

ngjyra  për shtypje,printim, shënjim apo gdhendje, rrëshira natyrale të papërpunuara, metale 

në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art  

4  Vajra dhe yndyrna industriale, dylli, lubrifikues, kompozime thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit, karburantet dhe ndriçuesit, qirinj dhe waks për ndriçim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1325 

(220) 11/10/2019 

(731) SAISTOURS S.p.A I-90143 

PALERMO PA, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DES Destination Experiences & 

Services 

 

 
     

 

(511) 39  Aranzhime të udhëtimeve, rezervime të udhëtimeve, aranzhime të turneve, 

prenotime të vendeve për udhëtim, rezervime të transportit, informata mbi transportin, 

shërbime udhëtimi, agjencione të udhëtimit, aranzhime të turneve dhe ekskursioneve, 

transporte ajrore, transporte hekurudhorem transporte me vetura, transporte me autobusë, 

transporte me anije, transporte me kamionë, paketime të mallrave, shërbime brokerimi të 

mallrave, shërbimet e dërgimit të mallrave, organizime dhe përcjellje të turneve, prenotime 

të vendeve dhe rezervime udhëtimi për udhëtime dhe për bileta;shërbime këshillimi dhe 

informata lidhur me udhëtimet me transport dhe turizmin, dërgesa të mallrave, dërgesa të 

pakove, dhënie me qira të vendeve të parkimit, dhënie me qira tëveturave, aeroplanave, 

anijeve dhe varkave;shërbime të agjencive për aranzhimin e udhëtimeve;shërbime për 

aranzhimin  e transportit të udhëtarve dhe për magazinimin e mallrave lidhur me ta, 

shërbime të rezervimit të udhëtimeve, shërbime të agjencive për aranzhimin e transportit të 

mallrave  



Buletini Zyrtar Nr. 84  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

243 

 

41  Edukim, ofrime të trajnimeve, argëtime, veprimtari sportive dhe kulturore, organizime, 

aranzhime dhe  mbajtje të konferencave, seminarëve, simpoziumeve, takimeve dhe 

punëtorive (ofrime të trajnimeve), shërbime të pronotimit, rezervimeve dhe këshillimit 

lidhur me shërbimet e përmendura, duke përfshirë përmes internetit dhe përmes qendrave të 

thirrjeve dhe lidhjeve direkte telefonike vetëm sa i përket prenotimit dhe rezervimeve  

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve si dhe akomodimit të përkohshëm, shërbime 

të ofrimit të ushqimit dhe pijeve si dhe akomodimit të përkohshëm për  musafirë si dhe 

aranzhime të tyre, duke përfshirë aranzhime të banesave dhe shtëpive të pushimit, 

aranzhime dhe dhënie me qira të shtëpive të pushimit, shtëpive të turistave dhe 

apartmenteve të pushimit, rezervime të dhomave dhe hoteleve, dhënia me qira të sallave të 

takimeve, konsulencë lidhur me ofrimin e ushqimit dhe pijeve si dhe akomodimit të 

përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1326 

(220) 14/10/2019 

(731) ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  OYSTER PERPETUAL 

 

 
     

 

(511) 14  Ortari, përkatësisht orë, orët e dorës, pjesët e orës dhe pajisjet për ortari dhe 

pajisjet shtesë për orët dhe pajisjet e ortari, të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera, orë dhe 

instrumente të tjera kronometrike, hornometra, kronografë (prodhime orësh), rripa për orë, 

numratorët (prodhime orësh), kuti dhe këllef për ekspozimin e orëve, orëve dhe stolive, 

mekanizma për orë dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të çmuar; metale 

të çmuara dhe lëgurat e tyre; gjilpëra (stoli)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1327 

(220) 14/10/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022 United States of 

America, US 

(591) E kuqe, e bardhë,  e hirtë,  e hirtë e 

mbyllët, e kaftë e qelët 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”  

21  “Pasta dhëmbësh”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1328 

(220) 15/10/2019 

(731) Xella International GmbH 

Düsseldorfer Landstraße 395 47259 

Duisburg Germani, DE 

(591) E kaltert, e kaltert e qelt 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Suvatim ngjitëse (shtresë); Suvatim për përdorim të brendshëm (shtresë); Suvatim 

për përdorim të jashtëm (shtresë); Suvatim riparues (shtresë); Suvatim i rregullt (shtresë) 

dhe këtë suvatim (shtresë), të gjitha mallrat e lartpërmendura kryesisht të bazuara në 

gëlqere, çimento dhe gjips ose me aditivë plastikë;; Indi i kallamit; Zift; Asfalt; Katran;  

Tabelat prej stofit dhe shirita mbështetës të stofit për qëllime të inxhinierisë strukturore; 

Llaç i thatë; Llaç i rregullt; Llaç i hollë i shtratit; Llaç kalibrues i shtresave; Llaçi i 

përfundimit;  Shtresë e lëngshme e dyshemesë; Përbërësit e parafabrikuar të ndërtesës për 

montimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve (jo metalike); Komponentët e ndërtesave të 

parafabrikuara të bëra nga pllaka betoni, guri gëlqereje ose dërrasa të fibrës suvatimi; Vegla 

ndërtimi për montimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve (jo metalike); Materiale ndërtimi 

si produkte plotësuese për montimin e ndërtesave, mureve dhe tavaneve (jo metalike), 

domethënë, materiale ndërtimi të bëra nga betoni të përforcuar me fije plastike dhe fije 

qelqi; Kornizat e materialeve jo metalike; Guaca U, jo metalike ; Grilë e mbështjellë e 

harqeve ; Gurë me zgavër;  Guri gëlqeror;  Panele ndërtimi, jo metalike ; Gurë për fasada ; 

Dru për ndërtim; Xham ndërtimi; Materiale të mëdha për rrafshimin e dyshemesë së betonit 

të gazit; Dërrasa të llaçit të fibrave në veçanti për punë të brendshme; Dërrasat e tavanit dhe 

pllakat e tavanit, jo metalike; Ndarëse lëvizëse (jo metalike) në veçanti nga dërrasat e 

llaçeve të suvatimit;; Sisteme të izolimit të nxehtësisë; Pllaka (jo metalike); Garazhe të 

parafabrikuara, salla pritjeje (ndërtesa të transportueshme), zona depozitimi të mbeturinave 

(ndërtesa të transportueshme), shtëpi të parafabrikuara të lëvizshme, të gjitha njësitë e 

lartpërmendura dhe shtëpitë jo metalike; në veçanti të bëra nga betoni i përforcuar dhe 

plastika; Oxhaqet dhe pjesët e tyre (jo metalike); Elementet e tavanit (jo metalike), në 

veçanti nga tabelat e fibrave të llaçit;; Elemente të fasadës dhe shtresa (jo metalike), 

veçanërisht të bërë nga plastika; Shtëpi të lëvizshme, jo metalike; Shtëpi të fabrikuara 

lëvizëse, jo metalike; Materiale ndërtimi, jo metalike, për ndërtimin e shtëpive dhe shtëpive 

të parafabrikuara;; Rrjeta prej xhami të fibrave për qëllime të ndërtimit  

37  Konstruksion ndërtimor; Inxhinieri strukturore dhe civile; Montimi i ndërtesave 

industriale; Konstruksioni i korridoreve; Instalimi i çative; Izolimi i ndërtimeve; 

Konstruksioni i shtëpive standarde; ndërtesat standarde funksionale dhe guaskat e ndërtimit 

(gjithashtu përdorimi i veglave të konstruksionit dhe sistemeve të ndërtimit të guacave) dhe 

konsulencë për shërbimet e sipër përmendura; Montimi (instalimi) i kornizave të ndërtimit; 

Shërbime të riparimit, përkatësisht, rikonstruktimi i ndërtesave si dhe i makinave për 
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prodhimin e materialeve ndërtimore dhe makinave të konstruksionit; Dhënia me qira e 

pajisjeve të konstruksionit; Shërbimet e menaxhimit të konstruksionit;  Konsulencë për 

konstruksion; Ofrimi i informacioneve në lidhje me konstruksionin e ndërtimit Ofrimi i 

informatave online në lidhje me konstruksionin e ndërtimit;   

42  Shërbime inxhinierie, në veçanti inxhinieri civile dhe inxhinieri strukturore; 

Arkitekturë; Konsulencë teknike dhe planifikim teknik, në veçanti sa i përket montimit të 

shtëpive të para fabrikuara; Konsulencë teknike sa i përket punëtorive ndërtimore;  

Ekzaminimi teknik i projekteve të ndërtimit; Konsulencë teknike sa i përket projektimit dhe 

kryerjes së projekteve të ndërtimit, në veçanti sa i përket materialeve ndërtimore dhe gjitha 

shërbimeve të lidhura me to; Shërbimet shkencore dhe hulumtuese të lidhura me to;  

Shërbime këshillëdhënëse lidhur me dizajnimin e ndërtimeve; Shërbime të dizajnimit në 

lidhje me ndërtimet; Konstruksionet e asistuara me kompjuter dhe planifikimi i dizajnimit 

të projekteve ndërtimore; Shërbime të arkitekturës, përkatësisht sisteme të ndërtimit të 

moduleve të planifikimit dhe dokumente ndihmëse për planifikimin e ndërtimit;  Anketimi, 

në veçanti sa i përket inxhinierisë civile; Testimi i materialeve për tjerat; Planifikimi i 

konstruksionit i shtëpive standarde;  Konsulencë të TI-së, shërbime këshillëdhënëse dhe 

informative; Zhvillimi i softuerëve, programimi dhe implementimi;  Zhvillimi i harduerit 

kompjuterik;  Dizajnimi dhe aktualizimi i softuerit kompjuterik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1329 

(220) 15/10/2019 

(731) BETA KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Keresteciler Sitesi 14.Blok No:32 İkitelli 

Küçükçekmece Istanbul, TURKEY, TR 

(591) E kaltër, e kuqe, e bardhë 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikalje të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, agrikulturë, 

hortikulturë, dhe pylltari; rrëshira të pa përpunuara dhe plastikë e pa përpunuar; plehëra dhe 

baltë; komponente për shuarjen e zjarrit; ngjitës jo për qëllime të perdorimit shtëpiak dhe 

letër shkrimi; ngjitës – materiale ngjitëse,pllaka muri dhe mermeri; glyten (ngjitës), përveç 

letër shkrimi dhe përdorim shtëpiak; ngjitës për letër muri; ngjitës për mobilje  

16  Letër, kartuç dhe produkte të prodhuara nga këto materiale të përfshira në këtë klasë, 

përveç produkteve të shkrimit; materiale plastike për paketim dhe qëllime mbështjellëse; 

shirita dhe bloqe shtypëse; materiale për libërlidhje; materiale shtypëse; publikime të 

shtypura; përkatesisht, kalendare, postera, fotografi (të shtypura), vizatime,  afishe 

(ngjitëse), pulla postare; ngjitëse, ngjitëse për zyre, materiale për instrukcione dhe 

mësimore (përpos mobileve dhe aparateve), rekuizita të zyrës, roler ngjyrash, dhe  brushëza 

për pikturim; ngjitëse dhe shirita për qellime ngjitëse  

17  Shirit gome, gutaperkë, gomë, asbest, mikë dhe mallra sintetike gjysëm të përpunuara të 

bëra nga këto materiale në formë të pluhurit, shufra, panel dhe fletë metalike të përfshira në 
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ketë klasë; materiale për izolim, ndalim dhe mbyllje; komponime të përziera për lidhje 

(mbyllje), rondelë, rreth në formë O-je për qellim të mbylljes me vakum; tuba fleksibil te 

punuara nga goma dhe plastika, tuba gome të punuara nga plastika dhe goma, perfshirë dhe 

ato për përdorim në automjete, kryqëzime për tuba nga plastika dhe goma, mbështjellëse 

tubi nga plastika dhe goma, tuba gome nga materiale të tekstilit, kryqëzime për tuba, jo nga 

metali, mbështjellëse të tubave, jo nga metali, tuba gome lidhëse për radiatorët e 

automjeteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1330 

(220) 15/10/2019 

(731) Mehmet İzol Alidede Mah. Saydam 

Cad. No:157/B Seyhan Adana, TR 

(591) E zezë, verdhë, kaltër 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte pastiçerie dhe bukëpjekësish të bazuara në miell; deserte të bazuara në 

miell dhe çokolatë; bukë, simite (produkte turke - gjevrek në formë unaze e mbuluar me 

fara susami), pogaçe (gjevrek turk), burek, sanduiçe, katmer (pasta turke), pite, biskota, 

bakllava (desert turk bazuar në brum të lagur me sherbet), kadaif (desert turk bazuar në 

brum); deserte me bazë brumi të lagur me shërbet; puding, krem karamel, kazandibi (lloj 

pudingu turk), puding nga orizi, keshkul (puding turk), kuleç; ëmbëlsira; pasta; bukë, pasta 

dhe embëlsira  

43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, shërbime restorantesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1331 

(220) 16/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ATODERM 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 
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për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5   Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44   Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1333 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace 

13290 AIX EN PROVENCE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CICABIO 

 

 
     

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5    Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44   Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     
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(210) KS/M/ 2019/1334 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  HYDRABIO 

 

 
     

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5    Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44   Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1335 

(220) 17/10/2019 

(731) Aktiebolaget Electrolux 105 45 

Stockholm, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ARTHUR MARTIN 

 

 
     

 

(511) 8  Komplet thikash; thika kuzhine; mprehëse thikash  

11  Pajisje elektrike për gatim me avull  

21  Paisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; enë kuzhine, enë pjekje dhe komplet tryeze, 

përveç thikav dhe lugëve; enë gatimi në avull; enë për servirje  
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(210) KS/M/ 2019/1336 

(220) 17/10/2019 

(731) Teuta Beka Prishtinë, rr .Qamil 

Hoxha, 38/1, KS 

 
 

(540)  Avokat Teuta Beka 

 

 
     

 

(511) 45  Shërbime ligjore avokatie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1337 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540) NODE 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5    Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44   Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     
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(210) KS/M/ 2019/1338 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE FRANCË, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540) SEBIUM 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5    Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44  Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1339 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE FRANCË, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540) SENSIBIO 

 

 
     

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5   Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 
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dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44  Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1340 

(220) 17/10/2019 

(731) NAOS 355 Rue Pierre-Simon Laplace  

13290 AIX EN PROVENCE FRANCË, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  PHOTODERM 

 

 
     

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione për 

përdorim kozmetik; dezodorante për përdorim personal; shampone dhe losione për flokë; 

facoleta të lagura më preparate për pastrimin e makiazhit (shminkës); preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkures; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës dhe mbrojtjën nga dielli; produkte 

për depilim; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës (për përdorim kozmetik)  

5  Produkte farmaceutike; supstanca dietike për përdorim në mjekësi;  shtesa ushqyese dhe 

shtesa per ushqim për njerëz; produkte sanitare për qellime mjekësore; produkte 

dermatologjike; mjedisi bioekologjik jetësorë  (preparate)  të cilat  promovojnë zhvillimin e 

qelizave  të lëkurës ( për përdorim farmaceutik)  

44   Ofrimi i shërbimeve të saloneve të zbukurimit dhe saloneve të frizerëve; shërbime të 

higjienës dhe kujdesit për bukurinë për njerëzit; shërbime të këshillimit lidhur me higjienën 

dhe kujdesin e bukurisë, shërbime të këshillimit lidhur me kozmetikë  dhe dermatologji, 

kujdesi për trupin dhe bukurinë; këshillime lidhur me produkte kozmetike; këshillime 

lidhur më shëndetin, të ushqyerit dhe shtesat ushqyese ushqimit;  vendosjen e diagnostikës 

para trajtimit lidhur me ushqimin  ose lëkuren;  shërbime të këshillimit në fushën e trajtimit 

të bukurisë; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime të kujdesit mjekësorë;     

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1342 

(220) 17/10/2019 

(731) Bayer Aktiengesellschaft Kaiser -

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  VERQUVO 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1346 

(220) 18/10/2019 

(300) 018118832  30/08/2019  IT 

(731) Automobili Lamborghini S.p.A 

Via Modena, 12 40019 Sant' Agata 

Bolognese, IT 

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

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

(540)  SIAN FKP 37 

 

 
     

 

(511) 9   Senzorë elektronik; rregullatorë elektronik; matës elektronik; amplifikatorë 

elektronik; reletë, elektronik; komponente elektronike; kontrollerë elektronik; etiketa (tags) 

elektronike; çipa elektronik; qarqe të integruara elektronike; furnizuesë elektronik; 

komponente optike elektronike; alarme elektronike kundër hajdutëve; transmetuesë të 

sinjaleve elektronike; softver për lojra; tempomat aparate elektronike; komponente 

elektrike dhe elektronike; transformatorë elektronik të fuqisë; programe të lojrave 

elektronike i cili mund të mirren nga Interneti; sisteme navigacioni elektronike; simulatorë 

elektronik i treningut sportiv; komponente elektronike të cilat shfrytëzohen në makineri; 

paisje elektronike për procesimin e të dhënave; qarqe elektronike të cilat mbartin të dhëna 

të programuara; mbartësit e informatave (elektrike apo elektronike); aparate elektronike për 

teledirigjim; aparate për testimin e pasijeve elektronike; sisteme elektronike kontrolluese 

për makina; senzorë optik; senzorë dhe detektorë; senzorë e nivelit të lëngjeve; senzorë për 

matjen e shpejtësisë; syza; syza me mbrojtës nga reflektimi; syza mbrojtëse kundër diellit; 

syza mbrojtëse për sport; aparate për shuajren  e zjarrit; aparate për matje; matësa 

elektronik të distancës; aparate për matjen e shtypjes; dinamometra; audio amplifikatorë; 

audio autoparlantë për automobila; televizorë për automobila; telefona për automobila; 

antena për automobila; aparate për shuarjen e zjarrit për automobila; audio aparate për për 

automobila; audio stereo paisje për automobila; helmeta mbrojtëse për sport; rroba të 

rrezistueshme nga zjarri për gara automobilistike për qëllime sigurie (mbrojtëse); sisteme 

për identifkimin e shenjave të komunikacionit; softver për identifikimin e fotografive; 

çelësa elektronik për automobila; helmeta mbrojtëse për motorista; aplikacione 

kompjuterike për kontrollimin e automobilave; paisje kontrolluese për ngarje automatike të 

automobilave; aplikacione kompjuterike për audio dhe video navigacion për automobila; 

paisje të automatizuara për kontrollë të parkimit të automobilave; mbajtësit e tabletëve të 

adaptuar për përdorim në automobila; paisje kontrolluese për automobila për audio video 

navigacion; sistemet e integruara elektronike për evitimin e rrezikut dhe ndeshjeve për 

automobila; kompjuterë të navigacionit për automobila; aparate telemetrike; akumulatorë 

për automobila; bateri elektrike të cilat rimbushen; pakete furnizimi (bateri); njësi furnizimi 

(bateri); tester baterish; bateri anodike; bateri për automjete elektrike; kabllo startuese për 

akumulatorë; bateri të cilat mund të mbushen nëpërmjet të energjisë solare; paisje për 

mbushjen e baterive për automjete motorike; bateri elektrike për furnizim të automjeteve 

elektrike; softver komopjuterik për lojra; softver kompjuterik i cili lejon luajtjen e lojrave; 
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DVD të inçizuara me lojra; programe me lojra për makina për lojra arkade; maska për 

telefona mobil; programe të inçizuara kompjuterike; programe kompjuterike të cilët mund 

të mirren nga interneti; softver kompjuterik i incizuar; monitorë (programe kompjuterike)               

12  Automobila; automobila elektrik; goma për automobila; mbrojtësit nga balta për 

automjete; hauba për automjete; timonë (drejtues) për automjete; pasija kundër vjedhjes per 

automjete; mbrojtësit për automobila; bori për automobila; karoseri për automobila; ulëse 

për automobila; motora për automobila; automobila vrapues; shasia për automobila; 

amortizatorë për automobila; tapiceri për automobila; motorra elektrik për automobila; 

automobila pa shoferë (automobila me autodrejtim); bandashat (rimat) e rrotave (për 

automobila); automobila dhe pjesët konstruktive të tyre; ulëse vrapuese për automobila; 

pjesë për rregullim të mbrendshëm të automobilave; kuti automatike për ndërruesit e 

shpejtësive për automobila; ndërruesit e shpejtësive për automobila; anije motorike; 

motoçikleta; biçikleta; automjete elektrike; automobila hibrid; frena për automobila; pllaka 

frenuese për automjete tokësore; spojlera për automjete; spojlera për automjete të cilat 

lëvizin nëpër ujë; spojlera për automjete të cilat lëvizin nëpër tokë; spojlerat aerodinamik 

për automjete; spojlera për automjete të cialt lëvizin në ajr; rregullatorë të shtypjes për 

frenat hidraulik për automjete; shtesat aerodinamike për karoseritë e automjeteve; skuterët 

vetëbalancues; dronët civil; dronët me kamerë; dronët për shpërndarje  

28   Automobila lodra; modele automjetesh; lojra me vrapime automobilash; automobila 

me pedale (lodra); staza për automobila (lodra); komplete pjesësh (të cilët shiten në 

komplete) për të punuar modele automobilash; lodra model automobilash të dirigjuara me 

radio valë; paisje sportive; makina për lojra arkade; lojra sportive; lojra elektronike; njësi 

elektronike dore për lojra; lojra elektronike dore; makina elektronike me lojra edukative për 

fëmijë; lodra, lojra, elemente për lojra dhe gjëra të vogla (cikrrime) për lodra; mozaiqet 

enigmë; dronët (lodra)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1348 

(220) 18/10/2019 

(731) CMB O.P. Rr. Universiteti Hyrja 36 

Nr.1, KS 

(591) E zezë, e kuqe, e verdhë, e bardhë 

 
 

(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, software për kompjuterin, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  
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41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, prodhimi i 

programeve në radio dhe television, prodhim filmash, prodhime teatrale  

45  Shërbime juridike; shërbime sigurie për mbrojtje fizike të pronës së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe shoqërore të dhëna nga tjerët për ti përmbushur nevojat 

e individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1349 

(220) 18/10/2019 

(731) CMB O.P. Rr. Universiteti Hyrja 36 

Nr.1, KS 

(591) E zezë, ngjyrë kafe, e portokallët 

 
 

(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, software për kompjuterin, 

pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

41    Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, prodhimi 

i programeve në radio dhe television, prodhim filmash, prodhime teatrale  

45  Shërbime juridike;shërbime sigurie për mbrojtje fizike të pronës së prekshme dhe 

individëve;shërbime personale dhe shoqërore të dhëna nga tjerët për ti përmbushur nevojat 

e individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1350 

(220) 18/10/2019 

(731) Kvantum Sport d.o.o. Bulevar 

Milutina Milankovića 11A, 11070 Novi 

Beograd, RS 

(591) E kuqe 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9   Kartela të koduara të besnikërisë  

35   Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; administrimi i 

programeve të besnikërisë së klientëve; administrimi i programeve të besnikërisë së 

klientëve; administrimi i programeve të besnikërisë që përfshijnë zbritje apo nxitje; 
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shërbime të hulumtimit të tregut në lidhje me besnikërinë e klientëve; organizimi dhe 

menaxhimi i programeve të besnikërisë së klientëve; organizimi dhe menaxhimi i 

programeve të besnikërisë së klientëve; promovimi i shitjeve nëpërmjet programeve të 

besnikërisë së klientëve; administrimi i programeve për shpërblimin e besnikërisë që 

ofrojnë pikë për blerje; hulumtimi i tregut, në veçanti marketingu i besnikërisë së klientëve, 

gjithashtu në formën e prezentimit të mallrave dhe shërbimeve; organizimi i programeve të 

besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promocionale apo reklamimi; organizimi, 

operimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë së klientëve; organizimi, operimi dhe 

mbikëqyrja e programeve të besnikërisë dhe nxitjes; shërbime të shitjes me pakicë që 

ofrojnë program përfitimi në formë të shpërblimeve për klientët; shërbime për promovimin 

e besnikërisë së klientëve (performanca e programeve të bonuseve për qëllime marketingu); 

fitimi dhe mbajtja e klientëve me anë të reklamimit me postë; lëshimit të kartelave për 

klientë pa funksion të pagesës për bonusë dhe programe të shpërblimit me funksionin e 

bonusit  

36  Procesimi i pagesave përmes kuponëve të besnikërisë; lëshimi i xhitonëve me vlerë si 

shpërblim për besnikërinë e klientit; ofrimi i parave të thata në forma tjera të ripagimit si 

pjesë e programit të besnikërisë së klientëve pas përdorimit të kredit kartelave; lëshimi i 

kartelave për pagesa elektronike në lidhje me skemat e bonuseve dhe shpërblimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1351 

(220) 18/10/2019 

(300) 018081193  12/06/2019  DE 

(731) MEGGLE Aktiengesellschaft 

Megglestrasse 6-12 83512 Wasserburg, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  Happy Vegan 

 

 
     

 

(511) 29  Produkte qumështi dhe zëvendësues të qumështit, produkte qumështi të përbërë 

nga yndyra bimore dhe proteina qumështi; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; Produkte 

proteinike të sojës për t’u përdorur si zavendesues te produkteve te qumështi; Zëvendësues 

të mishit me bazë soje; Tempeh, Tofu, melmesa me variacione me erëza tofu dhe 

vegjetariane dhe vegane, memlemsa të sojës, qumësht i sojës [zëvendësues i qumështit], 

qumësht me arome soje, qumështi i tërshërës, qumësht i orizit, qumësht i bajameve, pijet e 

sojës, ëmbëlsira soje, lengje vegjetariane dhe vegane ëmbëlsira vegjetariane dhe vegane, 

produkte të qumështit të fermentuar të sojës, përfshirë jogurtin e sojës dhe pijet me jogurt 

soje, dhe pijet me hirrë soje; Pijet e orizit, produktet e qumështit të orizit të fermentuar, 

përfshirë jogurtin e orizit dhe pijet e jogurtit të orizit, pijet e hirrës së orizit dhe 

zëvendësuesit e qumështit bazuar në soje, tërshëra, bajame dhe/ose oriz në formë të 

lëngshme, paste dhe pluhur; Pijet me bazë soje, me bazë tërshëre, me bazë bajame dhe/ose 

me bazë orizi qe janë zëvendësues të qumështit; Zëvendësues të kremit që përmbajnë soje, 

tërshërë, bajame dhe/ose oriz; Zëvendësuesit e qumështit të grirë që përmbajnë soje, 

tërshërë, bajame dhe/ose oriz; Alternativa vegjetale për krem, jogurt, jogurt të ngrirë ose 

djathë; Zëvendësuesit e jogurtit me bazë në soje, tërshërë, bajame dhe/ose oriz; Qumesht 

arre kokosi; Produkte proteine bizele për t’u përdorur si zavëndësues i produktit të 

qumështit 
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30   Melmesa me bazë orizi  

32  Pijet joalkoolike me bazë në soje, tërshër, bajame dhe/ose oriz  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1354 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E pembe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1356 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaft, e kremt, e bardhë, kaltër e 

mbyllet, kaltër e lehtë, gjelbër 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1357 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaft 

 
 

(540)   
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(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1358 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaft, e kremt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1359 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaltër 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1360 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaltert, e bardhë, e kaltër e mbyllet, 

(540)  Qumësht Drena 
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e kaltër e lehtë, e gjelbër  

 

 
 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1361 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaltërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1362 

(220) 21/10/2019 

(731) Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

(591) E kaltert, e bardhë, e kaltër e mbyllet, 

e  kaltër e lehtë, e gjelbër 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi  
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(210) KS/M/ 2019/1364 

(220) 21/10/2019 

(731) Pandora A/S Havneholmen 17-19, 

1561 København V, DK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gjysëm-të 

çmuar;orëmatës dhe instrumente kronometrike;stoli me gurë;stoli të bëra nga metalet e 

çmuara, gurë të çmuar, perla, gurë të çmuar apo gjysëm-të çmuar natyral apo artificial dhe 

imitime të tyre;mansheta;kunja zbukuruese;ora;shirit për ora;zinxhir për ora;kuti për stoli 

dhe ora;zbukurime për unazat e çelsave;unaza për çelsa;zinxhir për çelsa;kapëse për 

stoli;kuti për stoli;kapëse të kravatave;karficë për kravatë;varëse për stoli;xhingla 

[stoli];stoli [artikuj arxhendarie];stoli për këpucë;stoli për kafshë;zinxhir për çelsa si stoli 

[xhingla apo medaljon];zbukurime për fustana dhe çanta në formë të stolive;artikuj 

dekorativë [xhingla apo stoli] për përdorim personal  

35  Shitje me pakicë, operimet e shitjeve me pakicë, shitjet me shumicë, promovimin dhe 

shitjet me pakicë dhe shumicë përmes sistemit online [internet] në lidhje me stolitë, orat, 

kutit e stolive dhe aksesorie të tjerë të modës;shërbimet e shitoreve me shumicë dhe pakicë 

për stolitë dhe aksesoriet e tjerë të modës;shërbimet online të shitoreve me shumicë dhe 

pakicë në lidhje me stolitë dhe aksesoriet e tjera të modës;konsulta biznesi, ndohmë dhe 

këshillim dhe konsulta biznesi dhe  ndihmë në themelimin e pikave të shitjes me 

pakicë;konsulta biznesi dhe ndihmë në lidhje me fillimin dhe drejtimin e franshizës;ndihmë 

në menaxhimin e biznesit brenda kornizës së kontratët për franshizë;ofrimin e ndihmës në 

lëminë e tregëtimit të produktit brenda kornizës së kontratës së franshizës;administrimin e 

programeve të besnikërisë së klientëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1365 

(220) 21/10/2019 

(731) Pandora A/S Havneholmen 17-19, 

1561 København V, DK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gjysëm-të çmuar;stoli 

me gurë;stoli të bëra nga metalet e çmuara, gurë të çmuar, perla, gurë të çmuar apo gjysëm-
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të çmuar natyral apo artificial dhe imitime të tyre;mansheta;kunja zbukuruese;kuti për 

stoli;zbukurime për unazat e çelsave;unaza për çelsa;zinxhir për çelsa;kapëse për stoli;kuti 

për stoli;kapëse të kravatave;karficë për kravatë;varëse për stoli;xhingla [stoli];stoli [artikuj 

arxhendarie];stoli për këpucë;stoli për kafshë;zinxhir për çelsa si stoli [xhingla apo 

medaljon];zbukurime për fustana dhe çanta në formë të stolive;artikuj dekorativë [xhingla 

apo stoli] për përdorim personal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1366 

(220) 21/10/2019 

(731) Pandora A/S Havneholmen 17-19, 

1561 København V, DK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gjysëm-të 

çmuar;orëmatës dhe instrumente kronometrike;stoli me gurë;stoli të bëra nga metalet e 

çmuara, gurë të çmuar, perla, gurë të çmuar apo gjysëm-të çmuar natyral apo artificial dhe 

imitime të tyre;mansheta;kunja zbukuruese;ora;shirit për ora;zinxhir për ora;kuti për stoli 

dhe ora;zbukurime për unazat e çelsave;unaza për çelsa;zinxhir për çelsa;kapëse për 

stoli;kuti për stoli;kapëse të kravatave;karficë për kravatë;varëse për stoli;xhingla 

[stoli];stoli [artikuj arxhendarie];stoli për këpucë;stoli për kafshë;zinxhir për çelsa si stoli 

[xhingla apo medaljon];zbukurime për fustana dhe çanta në formë të stolive;artikuj 

dekorativë [xhingla apo stoli] për përdorim personal  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/1367 

(220) 21/10/2019 

(731) NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRAVATAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 
 

 

 

 


